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Вступ 

Цей технічний опис (далі - ТО) поширюється на кожух звичайний (пальто 

хутряне) (далі за текстом – виріб), а також на його складові частини та 

матеріали, з яких він виготовлений. 

Виріб призначений для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил 

України постовим одягом, забезпечення особового складу підрозділів 

сторожової та воєнізованої охорони Збройних Сил України, інших військових 

формувань, правоохоронних органів. 

Цей ТО не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і 

поширений організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства 

оборони України. 

Цей ТО підлягає регулярній перевірці, але не рідше одного разу на п’ять років 

після надання йому чинності чи останньої перевірки, якщо не виникає 

потреби перевірити його раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, 

відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних 

документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у 

цьому ТО. 

Приклад запису позначення виробів при замовленні: “Кожух звичайний (пальто 

хутряне),  вид Y”. Де Y – колір тканини виробу у відповідності до пункту 2.3 

цього ТО.  
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1. Технічні вимоги 

1.1 Технічні характеристики виробу 

1.1.1 Виріб за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, застосованими 

матеріалами повинен відповідати вимогам цього ТО та зразку-еталону, 

затверджених у встановленому порядку. 

1.1.2 Виріб виготовляють без поділу на ґатунки, при цьому повинен відповідати 

вимогам, що пред’являються до виробів першого ґатунку. 
 

2. Загальні вимоги 

2.1 Основні параметри та розміри 

2.1 Виріб за розмірами повинен відповідати типовим фігурам 

військовослужбовців згідно ГОСТ 23167 та таблицям 1-2 цього ТО. 

Таблиця 1 

Зріст типової фігури, 

см 

Інтервал зросту, см Умовна познака зросту 

158 Понад 155 до 161 включно 
1 

164 Понад 161 до 167 включно 

170 Понад 167 до 173 включно 
2 

176 Понад 173 до 179 включно 

182 Понад 179 до 185 включно 
3 

188 Понад 185 до 191 включно 

194 Понад 191 до 197 включно 
4 

200 Понад 197 до 203 включно 

 

Таблиця 2 

Обхват грудей 

типової фігури, см 

Інтервал обхвату грудей,см Умовна познака 

обхвату грудей 

88-92 Від 86 до 94 включно 44-46 

96-100 Понад 94 до 102 включно 48-50 

104-108 Понад 102 дo 110 включно 52-54 

112-116 Понад 110 до 118 включно 56-58 

120-124 Понад 118 до 126 включно 60-62 

128-132 Понад 126 до 134 включно 64 
 

2.2 Опис зовнішнього вигляду 

2.2.1. За конструкцією виріб (див. рис.1-3) є курткою.  

2.2.2. Виріб утеплений, водонепроникний, виконаний з ламінованої тканини. 

Утеплювач підкладки високої теплоізоляції. Підкладка виробу виготовлена з 

поліестрової тканини. Всі шви виробу захищені від промокання за допомогою 

клеючої стрічки для ущільнення швів. 

2.2.3. Виріб прямого силуету з капюшоном, на утепленій підкладці з 

центральною бортовою застібкою-«блискавка» з двома бігунками, яка 

переходить на комір – стояк. Застібку-«блискавку» до коміра закривають дві 
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зовнішні планки, які застібаються на 7 кнопок. Верхню частину застібки-

«блискавки» закриває укорочена вітрозахисна планка коміра і борта. 

2.2.4. Виріб має двошовний рукав, капюшон, комір, куліску по лінії талії. 

2.2.5. Куртка з відрізними кокетками на пілочці та спинці. По низу кокетки 

пілочки і спинки відлітна планка, що закріплена оздоблюючою строчкою на 

(4,5±0,2) см. На лівій пілочці оброблена відлітна планка з прихованою 

кишенею. Відлітна планка кокетки лівої пілочки застібається за допомогою 

текстильної застібки. 

2.2.6. На верхній планці нашита текстильна застібка для кріплення погону 

довжиною (10±0,2) см. 

2.2.7. Спинка пряма, подовжена. 

2.2.8. Комір-стояк шириною посередині 12,5±0,5 см. Внутрішня сторона коміра 

з натурального хутра (овчина облагороджена). В шов вшивання коміра 

посередині з внутрішньої сторони вставлений вішак, довжиною (6,5±0,5) см. 

2.2.9. На верхньому комірі оброблена кишеня в листочку, що застібається на 

текстильну застібку. В нижній край застібки-«блискавки» вшита планка для 

пристібання  капюшона на підкладці, що ховається в кишеню-листочку. 

2.2.10. Капюшон складається з бокових частин і середньої частини. На середній 

частині капюшона нашита текстильна застібка довжиною (10±0,2) см і хлястик, 

який регулює об’єм капюшона. По лицьовому краю капюшона оброблений 

козирок і куліска, яка регулюється за допомогою шнура еластичного, 

фіксаторів довжини і наконечників. По ширині капюшон регулюється за 

допомогою куліски з шнуром еластичним, що стягується внизу середньої 

частини за допомогою фіксатора з двома отворами. Кінці капюшона по 

горловині застібаються на чотири кнопки в колір основної тканини. 

2.2.11. Рукав двошовний. У верхній частині рукава на (10±0,5) см від плечового 

шва нашита смуга текстильних застібок, довжиною (14,5±0,3) см, шириною 

(8±0,2) см.   

2.2.12. Ширина куртки по лінії талії регулюється за допомогою куліски з 

шнуром еластичним і фіксатором довжини. На підбортах в області куліски 

оброблені отвори «люверси», в які протягнуто шнур еластичний з фіксатором 

довжини і наконечниками. 

2.2.13. На лівому підборті розміщена прорізна кишеня «в рамку», що 

застібається  на застібку-«блискавку». 

2.2.14. В шов зшивання верха з підкладкою вставлені застібки-«блискавки» для 

пристібання жилета з натурального хутра (овчина облагороджена). 

2.2.15. По планках пілочок, плечових, бокових швах, шву вшивання рукава в 

пройму, капюшона, уздовж швів вшивання прорізних кишень-«листочок», 

кишені «в рамку», складах кокеток пілочок, кокетки спинки, відльоту 

капюшона, коміра стояка, швів вшивання коміра в горловину – прокладені 

оздоблюючі строчки на відстані 0,1-0,2 см від краю шва. Усі шви зшивання 

виконують швом шириною 1,0±0,2 см. Відстань між оздоблюючими строчками 

куліски по лінії талії (3±0,2) см, низу (2±0,2) см, куліси капюшона (3±0,2) см. 

Оздоблююча строчка по низу рукава та низу виробу (2,5±0,2) см.   

2.2.16. Підкладка куртки з утеплювачем. В рукавах підкладки вшиті вставки з 

трикотажними манжетами подовженими, довжиною (10±0,2) см, для утеплення 

рук. Шви зшивання підкладки (1±0,2) см.  
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2.2.16 Шви зшивання верха з підкладкою по зрізам підбортів і обшивки 

горловини (1±0,2) см.  

2.2.17 У бігунки застібок-«блискавок» пілочки та кишені вставлені смужки з 

основної тканини довжиною (5±0,5) см для полегшення застібання-розстібання.  

2.2.18 Зовнішній вигляд виробу представлено на рисунках 1-3. 

 

 

 

 
Рисунок 1. Схематичне зображення 
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 рисунок 2. Вид спереду 
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2.3 Види виробу 

Виріб виготовляється в двох видах, які відрізняються один від одного кольором 

зовнішнього шару. Види виробу визначені у Таблиці 3.  

Таблиця 3  

Примітка 1: Заміни кольорів дозволяються лише за погодженням з замовником. 

Примітка 2: Вироби інших кольорів можуть виготовлятись за вимогою замовника. 

 

Види виробу  Назва кольору тканини верху 

Вид 1  Olive green 

Вид 2  Маскувальний малюнок ММ-14 

рисунок.3 Вид ззаду 
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2.4 Характеристика матеріалів 

2.4.1 Для виготовлення виробу застосовуються матеріали згідно таблиці 4. 

Таблиця 4 

Назва матеріалу Нормативна 

документація 

Призначення 

матеріалу 

2 ламінат – 100%  PES мембрана 100% 

PTFE+PU – 220 г/м2 

За НД виробника Для виготовлення 

виробу 

100% PES - 97 г/м2 За НД виробника Підкладка виробу 

Утеплювач 2 х 150 г/м2 – 100% PES За НД виробника Утеплювач пілочки, спинки, 

рукавів 

Овчина хутрова , фарбована, оливкового 

кольору 

ГОСТ 4661 Нижній комір 

2,5 ламінат – 100% РА + 1,5 мембрана 

PTFE 

За НД виробника Стягувачі в манжетах 

Стрейчевий трикотаж – 45% вовна, 45% 

поліакріл, 10% нейлон 

За НД виробника Манжети підкладки 

Підкладка кишені 3 ламінат – 100% РА 

+ мембрана PU + 100% PES 

За НД виробника Ліва нагрудна кишеня 

Застібка - «блискавка» спіральна 

кольору, який гармонує з кольором 

виробу:  

  -№6 нероз’ємна з двома бігунками  

 

 

   -№6 нероз’ємна з одним бігунком  

ДСТУ 4146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для застібання центрального 

клапану виробу  

 

Для застібання кишені 

виробу  

Шнур еластичний діаметром 3-4 мм 

кольору, який гармонує з кольором 

виробу 

ГОСТ 6467 Для стягування по лінії талії, 

капюшону виробу  

Застібки-кнопки кільцевого типу За НД виробника Для застібання виробу 

Застібка текстильна кольору,  

який гармонує з кольором  

тканини виробу: 

-1,5см 

 

-2,0см 

 

 

-5,0см 

 

-8,0см 

ДСТУ 2057  

 

 

Для застібання кишені на 

верхній лівій пілочці 

Для застібання хлястика 

капюшона, потайного отвору в 

комірі-стояку 

Для розміщення погону та 

накладки погону  

Для ідентифікаторів на рукавах 

виробу  

Фіксатори пластмасові, які гармонують 

з кольором тканини виробу  

(з одним та двома отворами)  

За НД виробника Для фіксації шнура у капюшоні, 

фіксації шнура в кулісі по лінії 

талії 

Наконечники  пластмасові, які 

гармонують  з кольором тканини  

виробу 

За НД виробника Для фіксації кінцівок  

шнура у капюшоні, фіксації в 

кулісі по лінії талії 

Стрічка для проклеювання швів За НД виробника З’єднуючі шви 

Люверси  За НД виробника  

Поліестрові нитки, які гармонують  з 

кольором тканини  виробу 

За НД виробника Для виготовлення виробу 
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2.4.2 Тканина для виготовлення виробу 2 ламінат – 100%  PES мембрана 100% 

PTFE+PU, з поверхневою густиною не менше 220±20% г/м2.  

 
№ 

п/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 

Значення 

показників 

Нормативна 

документація 

1 Склад сировини:    

Зовнішня тканина – меланж % 100  

Паропроникна мембрана % 100  

    

2 Поверхнева густина г/м2 220±20% ГОСТ 3811-72 

3 Розривне навантаження   ГОСТ 3813-72 

за основою, не менше Н 1200 

за утоком, не менше Н 1000 

4 Вміст вільного формальдегіду ppm ≤ 75 ДСТУ ГОСТ 

21790, ГОСТ 

25617 

5 Зміна лінійних розмірів після мокрих 

оброблень, не більше 

  ДСТУ ГОСТ 

30157.0:2003, 

ДСТУ ГОСТ 

30157.1:2003, 
за основою  % - 3,5 

за утоком % ± 2 

6 Стійкість пофарбування:    

до дії сухого тертя бал 4/5 ГОСТ 9733.27-83 

до дії мокрого тертя бал ≥ 4  

до прання при 60°С бал ≥ 4 ГОСТ 9733.4-83 

до дії поту бал ≥ 5 ГОСТ 9733.4-83 

 

2.4.3 Вимоги до застібки – «блиcкавки» 

№ Назва показника Значення для типу: 

Тип 2 

1 Тип (розмір) застібки - «блиcкавки»  Т6 

2 Зусилля розриву замкнутих ланок (відповідно до ГОСТ 

28965), Н, не менше 

340 

3 Міцність замка (відповідно до ГОСТ 28965), Н, не менше 300 

4 Зусилля ходу замка(відповідно до ГОСТ 28965), Н, не 

більше 

6 

 

2.4.4 При погоджені з замовником дозволяється  застосовувати  інші матеріали, 

що по якості не нижче приведених у цьому ТО. 

2.5 Технологічні вимоги 

2.5.1 Розкрій деталей виробу та припуски при розкрої – у відповідності з 

ГОСТ 19902. 

2.5.2 Частота машинної строчки при пошитті 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. При обриві нитки 

або нашиванні деталей по замкнутому контуру строчки повинні бути 

закріплені заходом на раніше прострочену ділянку на довжину 30-40 мм. 

2.5.3 У готових виробах кінці ниток обрізують. 
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2.5.4 Внутрішні відкриті зрізи деталей  виробу  обметуються трьохнитковою 

ланцюговою строчкою (код стібка 504 або 505, згідно ДСТУ ISO 4915 та ДСТУ 

ISO 4916). 

2.5.5 Всі внутрішні шви повинні бути прокладені  подвійною однолінійною 

човниковою строчкою (код стібка 301). 

2.5.6. Ущільнення швів треба провести на машині для склеювання швів. 

Приклад конфігурації машини типу PFFAF: 

Температура склеювання 480-5000 С. 

Швидкість пересування рулонів 2,8-3,0 м/хв. 

Тиск 1-3 бар. 

2.6 Маркування 

2.6.1 Маркування відповідно до вимог ГОСТ 19159. Кожний виріб повинен 

бути промаркованим. Маркування здійснюється вшиванням етикетки, 

виконаної методом термотрансферного друку.  

2.6.2 Зміст маркування виробу: 

емблема Збройних Сил України; 

назва виробу; 

скорочена назва виробу; 

розмір виробу; 

вид виробу; 

сировинний склад; 

номер договору/контракту МОУ, дата у форматі – дд.мм.рррр; 

номер партії; 

дата виготовлення у форматі - мм.рррр (мм - номер місяця, рррр - рік); 

назва виробника, країна виробництва; 

символи по догляду за текстильними виробами згідно з ДСТУ ISO 3758; 

напис «ВЛАСНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ» 

2.6.3 Місце розміщення та спосіб маркування, його зміст повинні відповідати 

зразку-еталону, затвердженому встановленим порядком. 

2.6.4 Знаки маркування повинні бути чіткими, незмивними та незмінюючими 

колір в умовах експлуатації. 

2.7 Пакування 

2.7.1 Пакування відповідно до вимог ГОСТ 19159. Кожний виріб, пакують 

індивідуально у пакети із поліетиленової плівки (ГОСТ 10354). 

2.7.2. Група  комплектів  виробів по 10 штук повинна  пакуватись в окремий 

поліпропіленовий  або текстильний мішок. 

2.7.3 У кожне вантажне місце повинно бути вкладено пакувальний лист, на 

якому ставлять клеймо представника ВТК, який прийняв вироби і дату 

пакування. 
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3. Санітарно-гігієнічні вимоги 

3.1 Виріб повинен відповідати Державним санітарним нормам та правилам 

“Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”, 

затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 

№1138. 

3.2 Виробник зобов’язаний отримати та надати замовнику позитивний висновок 

санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину та матеріали (фурнітуру) з 

яких виготовляється виріб, або на виріб в цілому, згідно наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 09.10.2000 №247. 

4. Вимоги екологічної безпеки 

4.1 Безпека використання виробу гарантується дотриманням вимог 

нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та 

матеріали, застосовані для виготовлення виробу або на виріб в цілому. 

4.2 Виріб не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 

навколишнє природне середовище. 

5. Правила приймання 

5.1 Приймання виробу проводять згідно вимог цього ТО, вимог Договору 

замовника про поставку та вимог ГОСТ 24782. 

6. Методи контролю 

6.1 Методи контролю якості проводять згідно вимог цього ТО, вимог Договору 

замовника про поставку та вимог ГОСТ 4103. 

6.2 Постачальник повинен надати висновки та протоколи випробувань на виріб  

відповідно до того переліку стандартів та параметрів, що передбачені у цьому 

ТО і визначають характеристики сировини та матеріалів, з яких виготовлений 

виріб. 

6.3 У разі відсутності в Україні акредитованих лабораторій або відсутності 

методик проведення вимірювань за деякими стандартами, зазначеними в цьому 

ТО, при узгодженні з замовником допускається проводити вимірювання згідно 

інших, діючих в Україні стандартів, які дозволяють встановити показники 

зіставні з вимогами відсутніх акредитованих лабораторій або методик 

проведення вимірювань. 

7. Транспортування та зберігання 

7.1 Транспортування та зберігання готових виробів повинно проводитися 

відповідно до вимог ГОСТ 19159. 

7.2 Зберігання виробів здійснюється у складських сухих, чистих, добре 

вентильованих приміщеннях при температурі від 5 °С до 25 °С і відносній 

вологості повітря 60 – 65 %. 

Вироби зберігаються на стелажах або дерев’яних настилах штабелями 

максимальною висотою 4,5 м. 

7.3 Спеціальні правила і терміни зберігання: вироби повинні бути захищені від 

потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, газів і хімічних речовин. 

7.4 Термін періодичного огляду, контролю, переконсервації – не 
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встановлюється. 

8. Гарантії виробника 

8.1 Виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам цього ТО при 

дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання протягом шести 

років з дати випуску продукції та не менше трьох років з дати початку 

експлуатації. 

8.2 За згодою виробника та замовника можлива зміна правил обчислювання 

гарантійних термінів у договірних документах. 
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Додаток А 

Перелік документів, на які є посилання в цьому технічному описі 

Позначення документу Назва документу 
Номер пункту, 

в якому є 

посилання 

ГОСТ 23167-91 
Фигуры военнослужащих типовые. Размерные 

признаки для проектирования военной одежды 
2.1 

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 
Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні 

технічні умови 
2.4 

ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная.Технические условия. 2.4 

ДСТУ 4146-2003 

Фурнітура для виробів легкої промисловості. Застібки-

блискавки пластмасові. Загальні технічні умови (ГОСТ 

30736-2001, MOD) 

2.4 

ГОСТ 6309-93 
Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 

Технические условия 
2.4 

ДСТУ ISO 5077-2001 

Матеріали текстильні. Метод визначання зміни 

лінійних розмірів після прання та сушіння (ISO 

5077:1984, IDT) 

2.4 

ГОСТ 6467-79 
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного 

сечений. Технические условия 
2.4 

ГОСТ 19902-89 
Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей 

верхнего обмундирования 
2.6 

ДСТУ ISO 4915:2005 
Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та 

термінологія (ISO 4915:1991, IDT) 
2.6 

ДСТУ ISO 4916:2005 
Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і 

термінологія (ISO 4916:1991, IDT) 
2.6 

ДСТУ ISO 3758:2005 
Матеріали текстильні. Маркування символами щодо 

догляду (ISO 3758:1991, IDT) 
2.7 

ДСТУ 2296-93 

Державна система сертифікації. Знак відповідності. 

Форма, розміри, технічні вимоги та правила 

застосування 

2.7 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 2.8 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 2.8 

ГОСТ 24782-90 
Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный 

контроль качества продукции 
5 

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества 6 

ГОСТ 19159-85 

Изделия швейные и трикотажные для 

военнослужащих. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

2.6, 2.7, 7 

ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) 

Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и 

штучные изделия. Методы определения линейных 

размеров, линейной и поверхностной плотностей 

2.4 

ГОСТ 3813-72 (ИСО 

5081-77, ИСО 5082-82) 

Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 

Методы определения разрывных характеристик при 

растяжении 

2.4 

ГОСТ 12088-77 
Материалы текстильные и изделия из них. Метод 

определения воздухопроницаемости 
2.4 

ДСТУ ГОСТ 3816:2009 

(ИСО 811-81) 

Полотна текстильные. Методы определения 

гигроскопических и водоотталкивающих свойств 

(ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), IDT) 

2.4 

ДСТУ ГОСТ 21790:2008 
Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні 

технічні умови (ГОСТ 21790-2005, IDT) 
2.4 

ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, 2.4 
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хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических 

испытаний 

ДСТУ ГОСТ 

30157.0:2003 

Полотна текстильні. Методи визначання зміни розмірів 

після мокрих оброблень або хімічного чищення. 

Загальні положення (ГОСТ 30157.0-95, IDT) 

2.4 

ДСТУ ГОСТ 

30157.1:2003 

Полотна текстильні. Методи визначання зміни 

лінійних розмірів після мокрих оброблень або 

хімічного чищення. Режими оброблень (ГОСТ 30157.1-

95, IDT) 

2.4 

ГОСТ 9733.27-83 
Материалы текстильные. Метод испытания 

устойчивости окраски к трению 
2.4 

ГОСТ 9733.4-83 
Материалы текстильные. Методы испытания 

устойчивости окраски к стиркам 
2.4 

ДСТУ ISO 14419 

Матеріали текстильні. Оливовідштовхувальність. 

Метод визначення стійкості до вуглеводнів (ISO 

14419:1998, IDT) 

2.4 

ГОСТ 18976-73 
Ткани текстильные. Метод определения стойкости к 

истиранию 
2.4 

ГОСТ 28965-91 Застежка-молния. Методы контроля 2.4 

ДСТУ 2060-92 

(ГОСТ 30019.2-93) 

Застібка текстильна. Метод визначення міцності зсуву 

по довжині та ширині 
2.4 

ДСТУ 2059-92 

(ГОСТ 30019.3-93) 

Застібка текстильна. Метод визначення міцності 

розшарування 
2.4 

ДСТУ ISO 9237-2003 Текстиль. Тканини. Визначення повітропроникності 2.4 

ДСТУ EN 12127:2009 

Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на 

одиницю площі з використанням малих проб (EN 

12127:1997, IDT) 

2.4 

ДСТУ ISO 105 
Матеріали текстильні. Визначення стійкості 

фарбування.  
2.4 

Наказ МОЗ України від 

29.12.2012 №1138. 

Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. 

Основні гігієнічні вимоги 
3 

Наказ МОЗ України від 

09.10.2000 №247 

Про затвердження Тимчасового порядку проведення 

державної санітарно-гігієнічної експертизи 
3 
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Додаток Б 

 

ТАБЛИЦЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ВИРОБУ 

п/п 

 

 

Найменування місць 

вимірювання, см. 

 

Зріст, см 

Обхват грудей 
Допустиме 

відхилення 

см. 
88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Ширина куртки на 

рівні глибини пройми 
158-200 59,5 63,5 67,5 71,5 75,5 79,5 ±1,5 

2 
Ширина куртки по 

низу 
158-200 58 62 66 70 74 78 ±1,5 

3 
Довжина кокетки 

спинки  
158-200 21 ±0,5 

4 

Довжина спинки від 

шва вшивання коміра 

до низу 

158-164 95 

±2,0 
170-176 99 

182-188 103 

194-200 107 

5 

Ширина спинки на 

рівні пришивання 

кокетки 

158-200 49,5 51 52,5 54 55,5 57 ±0,7 

6 

Довжина кокетки 

пілочки від плечового 

шва де вшивається 

комір до низу кокетки 

158-200 26,3 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 ±0,5 

7 

Довжина пілочки від 

плечового шва, де 

вшивається комір до 

низу куртки 

158-164 101 101,4 101,8 102,2 102,6 103 

±2,0 
170-176 105 105,4 105,8 106,2 106,6 107,0 

182-188 109 109,4 109,8 110,2 110,6 111 

194-200 113 113,4 113,8 114,2 114,6 115 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Ширина пілочки на 

рівні пришивання 

кокетки від замка до 

пройми 

158-200 22 23,5 25 26,5 28 29,5 ±1 

9 
Ширина рукава на 

рівні глибини пройми 
158-200 24 25,5 27 28,5 30 31,5 ±0,5 

10 
Ширина рукава по 

низу 
158-200 18,5 19,1 19,7 20,3 20,9 21,5 ±0,5 

11 
Довжина рукава від 

плечового шва до низу 

158-164 

170-176 

182-188 

194-200 

63 

±1 
67 

71 

75 

12 
Висота капюшона по 

передньому краю 
158-200 36 36,4 36,8 37,2 37,6 38 ±1 

13 

Ширина капюшона в 

самому широкому 

місці 

158-200 25 26,2 27,4 28,6 29,8 31 ±1 

14 
Довжина плечового 

шва 
158-200 15 15,6 16,2 16,8 17,4 18 ±0,5 

15 

Довжина внутрішньої 

кишені на лівому 

підборті 

158-200 18 ±0,5 

16 Висота коміра стійки 158-200 11,5 ±0,5 

17 
Ширина верхньої та 

нижньої планки куртки 
158-200 7,5 ±0,3 

18 Ширина куліски талії 164-200 3,0 ±0,3 

19 
Висота гарди 

капюшона 
158-200 11,5 ±0,5 
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