ДОДАТОК 1
СПЕЦИФІКАЦІЇ ДЛЯ НОВОГО ДИЗАЙНУ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.
Технічні характеристики для уніформи літньої – кепі/капелюх польовий, куртка тактична,
брюки тактичні, фуфайка з короткими рукавами/теніска, сорочка з довгими рукавами/сорочка
тактична, напівчеревики
Кепі
Кепі типу «бейсболка» з напіввовняної тканини та складається з п’яти клинів та козирка.
Передній клин з виточкою посередині. По центру переднього клина розміщується вишита кокарда. У
верхній частині в точці з’єднання клинів роз ґудзик, обтягнутий основною тканиною, позаду –
пластикова
застібка
для
регулювання
розміру.
Кепі
оливковогозеленого кольору

Капелюх польовий
Капелюх польовий з двохшарової сітчастої тканини складається з основи – наголовка (тулії)
та бортів у нижній частині – крис (полів). Спереду на капелюсі розміщується металева кокарда. Для
установ ПЗФ. Капелюх польовий оливкового-зеленого кольору.

Куртка тактична
Куртка тактична зі змішаної тканини з центральною потайною застібкою на петлі та ґудзики.
Пілочки з чотирма накладними нагрудними кишенями з клапанами фігурної форми, які застібаються
на текстильну стрічку «велкро». Спинка з відрізною кокеткою та вентиляційними каналами,
розташованими під нею. Рукави вшивні, двошовні, з хлястиками по низу, які вшито в ліктьові шви.
Хлястики застібаються на текстильну стрічку «велкро». На рукавах – накладні кишені з платформою
з текстильної стрічки «велкро» для кріплення знімних нарукавних емблем. Кишені з клапанами
фігурної форми на текстильну стрічку «велкро». Комір кітеля відкладний з гострими кінцями.
Куртка літня оливкового-зеленого кольору.

Брюки тактичні

Брюки із змішаної тканини прямої форми по всій довжині, із суцільно викроєним поясом,
бокові частини якого стягнуто двома рядами еластичної стрічки. На пояс нашито п’ять хомутиків. У
середньому шві передніх половинок є застібка на петлі та ґудзики. Передні половинки з відрізними
бочками, які утворюють бокові кишені. У ділянці стегон, на обох передніх половинках, нашито
накладні кишені з клапанами фігурної форми, які застібаються на текстильну стрічку «велкро». На
лівій передній половинці, над накладною кишенею, нашито ще одну накладну кишеню з клапаном
фігурної форми, який застібається на текстильну стрічку «велкро».
Брюки оливкового-зеленого кольору.

Фуфайка з короткими рукавами
Фуфайка з кроткими рукавами з гладкофарбованого трикотажного бавовняного полотна.
Рукави вшивні, короткі. Горловину оброблено трикотажною бейкою. Низ рукавів та фуфайки
оброблено швом упідгин.
Фуфайка оливкового-зеленого кольору.

Теніска
Теніска трикотажна типу «поло» з гладкофарбованого трикотажного бавовняного полотна
дрібновізерункового плетіння. Пілочка суцільна, із застібкою на три петлі та плоскі ґудзики в тон
кольору трикотажного полотна. Комір трикотажний, вшивний, відкладний. Рукави вшивні, короткі. Низ
теніски та рукавів оброблено швом упідгин.
Теніска оливкового-зеленого кольору,.

Сорочка з довгим рукавом
Сорочка з довгим рукавом гладкофарбованої сорочкової тканини, з відкладним коміром на
відрізній стійці, із застібкою до низу на петлі і ґудзики. Пілочки з двома нагрудними накладними
кишенями з фігурними клапанами, які застібаються на петлі і ґудзики. На лівій пілочці над нагрудною
кишенею нашито накладну деталь у формі прямокутника з двома металевими блочками,
розташованими одна над одною для кріплення жетону. Із зворотного боку лівої пілочки в місці
нашивання цієї накладної деталі розташовано посилювальну деталь у вигляді смужки з основної
тканини, один кінець якої вшито в плечовий шов, а інший закріплено швом нашивання клапана.
Спинка на кокетці, з двома складками у шві пришивання кокетки. Рукави вшивні, двошовні, довгі, на
манжетах, що застібаються на петлю та ґудзик.
Сорочка з довгим рукавом оливкового-зеленого кольору.

Сорочка тактична
Сорочка тактична з потовідвідними властивостями та антистатичною ниткою. Рукава і плечові
елементи зі щільної тканини «рип-стоп», з вітрозахисними, зносостійкими властивостями. На рукавах
кишені з нашивками «велкро» для розміщення знаків розрізнення, комір – стійка на блискавці, рукава
на застібках «велкро» для регулювання.
Тактична сорочка оливкового-зеленого кольору.

Напівчеревики
Напівчеревики мають посилення у вигляді каркасної устілки з супінатором, а також
додатковий захисний шар шкіри на шкарпетці і п’яті. Всередині двошарова підкладка з підвищеною
стійкістю до зносу, а також формована устілка зі спіненого поліуретану. Гумова підошва з
рельєфним протектором. Верх напівчеревиків комбінований, з невисоким берцями. Основа натуральна шкіра з водовідштовхувальною обробкою.
Для установ ПЗФ, що розташовані у зонах Українських Карпат широколистих лісів (Полісся),
напівчеревики мають чорний колір, для установ ПЗФ у зонах Лісостепу, Степу та гірського Криму колір «койот».

2.
Технічні характеристики для уніформи зимової – шапка флісова, сорочка з довгими
рукавами, куртка тактична, куртка польова зимова, брюки польові утеплені, черевики зимові,
рукавички тактичні зимові
Шапка флісова
Шапка флісова виготовлена з мікрофлісу оливкового кольору з гігроскопічними і
гіпоалергенними властивостями. На передній частині посередині розміщується емблема
приналежності служби держохорони ПЗФ.

Сорочка з довгим рукавом
Сорочка з довгим рукавом гладкофарбованої сорочкової тканини, з відкладним коміром на
відрізній стійці, із застібкою до низу на петлі і ґудзики. Пілочки з двома нагрудними накладними
кишенями з фігурними клапанами, які застібаються на петлі і ґудзики. На лівій пілочці над нагрудною
кишенею нашито накладну деталь у формі прямокутника з двома металевими блочками,
розташованими одна над одною для кріплення жетону. Із зворотного боку лівої пілочки в місці
нашивання цієї накладної деталі розташовано посилювальну деталь у вигляді смужки з основної
тканини, один кінець якої вшито в плечовий шов, а інший закріплено швом нашивання клапана.
Спинка на кокетці, з двома складками у шві пришивання кокетки. Рукави вшивні, двошовні, довгі, на
манжетах, що застібаються на петлю та ґудзик.
Сорочка з довгим рукавом оливкового-зеленого кольору.

Куртка тактична
Куртка тактична зі змішаної тканини з центральною потайною застібкою на петлі та ґудзики.
Пілочки з чотирма накладними нагрудними кишенями з клапанами фігурної форми, які застібаються
на текстильну стрічку «велкро». Спинка з відрізною кокеткою та вентиляційними каналами,
розташованими під нею. Рукави вшивні, двошовні, з хлястиками по низу, які вшито в ліктьові шви.
Хлястики застібаються на текстильну стрічку «велкро». На рукавах – накладні кишені з платформою
з текстильної стрічки «велкро» для кріплення знімних нарукавних емблем. Кишені з клапанами
фігурної форми на текстильну стрічку «велкро». Комір кітеля відкладний з гострими кінцями.
Куртка літня оливкового-зеленого кольору.

Куртка польова зимова
Куртка зимова оливкового кольору з водовідштовхуючої мембрани, з утеплювачем та
підсилюючими накладками, розрахована на температуру до - 25 градусів. Комір з капюшоном та з
регулюючим шнуром і фіксатором. Капюшон утеплений з регулюваннями і фіксаторами по висоті і
об'єму. Зовнішні блискавки водонепроникні з внутрішньою вітрозахисною планкою з захистом
блискавки по верху. Застібки з двостороннім роз'ємом та двома верхніми ізолюючими планками.
Куртка має зовнішню приховану кишеню і дві великі внутрішні кишені із сітки на блискавці, застібкиблискавки з боків для вентиляції, дві кишені в верхній частині рукавів з «велкро» панелями для
емблем, одна кишеня внизу лівого рукава. Низ куртки регулюється внутрішнім еластичним шнуром і
фіксаторами.

Брюки польові утеплені
Утеплені
брюки
для
екстремально
низької
температури
з
утеплювачем
з
водовідштовхувальними властивостями. Брюки оливкового кольору, прямої форми по всій довжині,
із суцільно викроєним поясом, який стягується двома рядами еластичної стрічки та еластичним
шнуром між ними. У ділянці бокових швів у шов оброблення верхнього зрізу пояса вшито пластикові
рамки для кріплення підтяжок. На пояс нашито шість хомутиків (завдовжки 6,5 сантиметри,
завширшки 4,0 сантиметри). У середньому шві передніх половинок застібка на три петлі та ґудзики, у
верхній частині застібки гульфик застібається на текстильну стрічку «велкро».
Передні половинки з боковими кишенями, які застібаються на петлю та ґудзик. У ділянці
стегон на обох передніх половинках нашито накладні кишені з фігурними клапанами, які
застібаються на петлі та ґудзики. Передні половинки з підсилювальними накладками та двома
м'якими складками у ділянці колін (по одній в боковому та кроковому шві).
Задні половинки з накладними кишенями, які застібаються на петлі та ґудзики, з
підсилювальними накладками у верхній частині половинок та вздовж крокових швів. Нижче лінії колін
задні половинки стягнуто еластичною стрічкою, протягнутою в куліску. Бокові зрізи куліски вшито в
боковий шов та шов нашивання підсилювальної накладки. Низ брюк з пришивними нижніми
частинами, які по низу стягнуто еластичною стрічкою, та з мабутами, до яких пришито штрипки з
еластичної тасьми.
Брюки зі знімними підтяжками з еластичної стрічки чорного кольору завширшки 4,0
сантиментри. Кріплення підтяжок до брюк здійснюється за допомогою текстильної застібки «велкро»,
пришитої до кінців еластичної стрічки.

Черевики зимові
Черевики зимові для екстремально низьких температур. Черевики чорного кольору з
утеплювачем з об'ємним гумовим протектором. Верхня частина черевика зроблена з поліестеру.
Утеплювач складається на 65% з поліолефінового і на 35% з поліефірного волокна.

Рукавички тактичні зимові
Рукавички зимові з трикотажного полотна, п’ятипалі, комбінованого з деталями із замінника
шкіри. Напульсник з еластичної тасьма, яка застібається на текстильну стрічку «велкро» для
регулювання щільності облягання. Місця найбільшого зносу рукавичок (верхня площина вказівного і
великого пальця) посилені додатковими накладками з шкірзаму. Всередині рукавичок
розташовуються спеціальні петлі, за допомогою яких вони можуть бути приторочені до спорядження.

3.
Технічні характеристики для екіпірування та спорядження до повсякденного
форменого одягу: ремінь універсальний, рюкзак, костюм-дощовик (куртка, брюки), чоботи
вологостійкі, плащ-накидка
Ремінь універсальний
Р
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Рюкзак оливкового кольору із синтетичної вологонепроникної, малошумної тканини, об’ємом
і літрів, із сучасною підвісною системою для перенесення навантаження на пояс, з вентиляційними
36
в
каналами
тепловідведення на спинці і системою амортизації ударів, з м’якою набивкою в області
е
спини.
Плечові ремені шириною 5 сантиметрів, що регулюється по довжині. Пояс має систему
р
регулювання
його довжини та застібку «фастекс».
с
Рюкзак має два великих основних відділи на застібках-блискавках. Спереду розташовані дві
а
додаткових кишені на блискавці. Основне відділення рюкзака з U-подібним входом швидкого доступу
л
на двосторонній тасьмі «блискавка» (з двома бігунками), яка дозволяє відкрити його як валізу.
ь
Спинка з внутрішнім металевим каркасом, з підвісною знімною системою, положення якої
н
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регулюється по висоті, із знімним анатомічним поясом. Крила пояса з амортизаційними вставками та
ременями із синтетичної ремінної тасьми, які регулюються по довжині, із застібкою «фастекс».
Плечові лямки анатомічної форми з амортизаційними вставками, із стабілізуючими ременями
із синтетичної тасьми для підгонки положення рюкзака з двома точками налаштування, з нагрудним
ременем із синтетичної тасьми з системою регулювання його довжини та застібкою «фастекс».
Усередині основного відділення на спинці розташована кишеня із синтетичної
вологонепроникної тканини для вкладання каркасу і система затяжних ременів із синтетичної тасьми
із застібками «фастекс» для фіксування речей. На передній стінці основного відділення нашито
накладну кишеню із синтетичної вологонепроникної тканини, яка застібається на тасьму
«блискавка».
На фронтальній частині основного відділення розташовано два додаткові відділення, які
застібаються на тасьму «блискавка» з двома бігунками.
Об’єм основного відділення регулюється за допомогою бокових компресійних ременів із
синтетичної тасьми із застібками «фастекс».
У верхній частині рюкзака – ручка для транспортування і система кріплення вантажу із
синтетичної ремінної тасьми з двома точками налаштування та застібкою «фастекс».
На фронтальних частинах додаткових відділень, на бокових стінках рюкзака, плечових
лямках, на дні основного та додаткового нижнього відділень розташовано елементи системи
модульного кріплення підсумків із синтетичної тасьми.
Фурнітура (застібки «фастекс», пряжки, фіксатори) морозостійка, із ударостійкого пластику,
витримує навантаження не менш як 100 кілограмів. Усі тасьми «блискавка» спіральні; зовнішні
застібки рюкзака з бігунками, на яких закріплено петлі із синтетичного шнура для зручності
користування.

Костюм-дощовик (куртка, брюки)
Костюм-дощовик із синтетичної тканини зеленого кольору з полімерним плівковим покриттям
або напиленням (водонепроникність 100 відсотків). Куртка подовжена, із центральною застібкою на
тасьму «блискавка» до низу і чотири текстильні застібки, розташовані на нашивній планці. Пілочки та
спинка розрізні, складаються з трьох частин - верхньої частини із суцільно викроєними рукавами,
нижньої та центральної частини. На пілочках, спинці та рукавах нашито світлоповертальні стрічки. У
нижній частині бокових швів оброблено розрізи, у підгин низу рукавів прокладено еластичну стрічку.
У швах з’єднання верхніх частин спинки та пілочок із центральними частинами оброблено прорізи
для вентиляції. Куртка з пришивним капюшоном, лицьовий виріз якого стягується шнуром. На
потиличній частині капюшона пришито хлястик для регулювання об’єму капюшона, який
пристібається текстильною застібкою, та нашито світлоповертальну стрічку. Брюки прямої форми по
всій довжині. У середньому шві передніх половинок оброблено гульфик. На нижній частині брюк
нашито по дві світлоповертальні стрічки. У бокові шви брюк від ділянки стегон до низу вшито тасьму
“блискавка” та вставки. У нижній частині бокових швів до передніх половинок брюк пришито
хлястики, які застібаються на текстильну застібку. Брюки з пришивним поясом, у якому протягнуто
два ряди еластичної стрічки та шнур. Костюм у складеному вигляді зберігається в чохлі із
синтетичної тканини зеленого кольору з полімерним плівковим покриттям або напиленням
прямокутної форми з пришивним клапаном, який застібається на текстильні застібки. У шов
пришивання клапана вшито два хлястики, які протягуються через два хомутики, настрочені на задню
стінку чохла, і застібаються на текстильну застібку для носіння костюма в чохлі на поясному ремені.

Чоботи вологостійкі
Чоботи вологостійкі зеленого кольору з полівінілхлоридного термопласту, формовані. Халяви
з манжетами із текстильного матеріалу з водовідштовхувальним просоченням для захисту від снігу.
Манжети по верхньому краю затягуються шнуром з фіксатором. Чоботи на текстильній підкладці, з
утеплювальним вкладишем. Підошва тришарова, з протиковзким покриттям.

Плащ-накидка
Плащ-накидка типу «пончо» із синтетичної тканини зеленого кольору, з полімерним
плівковим покриттям або напиленням (водонепроникність 100 відсотків). Плащ-накидка з
капюшоном, лицьовий виріз якого стягується шнуром з фіксатором. Капюшон із швом посередині.
Шви плащ-накидки проклеєні спеціальною стрічкою. Уздовж бокових сторін розташовано подвійні
металеві кнопки, між якими посередині встановлено по одному металевому люверсу з кожного боку,
уздовж
низу
плащ-накидки
в
кутах
і
посередині
пілочки
та
спинки – металеві люверси.

4.
Технічні характеристики для знаків розрізнення до повсякденного форменого одягу:
нарукавна емблема служби держохорони ПЗФ, нарукавна емблема служби державної
охорони території (об’єкта) природно-заповідного фонду), особистий жетон працівника
служби держохорони ПЗФ, нагрудна табличка з зазначенням посади працівника служби
держохорони ПЗФ, кокарда
Нарукавна емблема
Нарукавна емблема служби держохорони ПЗФ відтворює емблему служби держохорони
ПЗФ. Довкола емблема обрамлена смугою синього кольору із золотистими (жовтими) пружками та
написом того ж кольору півколом у верхній частині «·СЛУЖБА ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ» та у нижній
частині «ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ». Загальні розміри нарукавної емблеми – 90 міліметрів
у діаметрі.

Нарукавна емблема територій (об’єктів) природно-заповідного фонду
Нарукавна емблема служб державної охорони територій (об’єктів) природно-заповідного
фонду мають форму круга 90 мм у діаметрі. залежно від категорії У центрі міститься власна
емблема території (об’єкта) природно-заповідного фонду. По колу нарукавну емблему охоплено
стрічкою, на якій у верхній частині міститься назва території (об’єкта) природно-заповідного фонду, у
нижній частині - власна назва території (об’єкта) природно-заповідного фонду.

Приклади нарукавних емблем.
Особистий жетон працівника служби держохорони ПЗФ
Особистий жетон працівника служби держохорони ПЗФ має форму фігурного геральдичного
щита металу білого кольору розміром 65х50 міліметрів та окантовку довкола завширшки 2 міліметри.
У центрі розміщено рельєфне емалеве відтворення емблеми служби держохорони ПЗФ жовтого
металу. У верхній частині жетону півколом нанесено рельєфний надпис зеленою емаллю «СЛУЖБА
ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ» українськими літерами гарнітури «MyriadPro» висотою 7 міліметрів. У
нижній частині емблеми півколом нанесено рельєфний напис зеленою емаллю «ПРИРОДОЗАПОВІДНИЙ ФОНД» українськими літерами гарнітури «MyriadPro» висотою 7 міліметрів. У нижній

частині жетону на полірованій дугоподібній смузі наноситься індивідуальний номер працівника
служби держохорони ПЗФ із трьох цифр висотою 7 міліметрів.
На зворотному боці жетона розміщена застібка-булавка карабінного типу або металева
пружина уздовж вертикальної осі жетона для кріплення до предметів форменого одягу.

Нагрудна табличка
Нагрудна табличка із зазначенням посади працівника служби держохорони ПЗФ з металу
жовтого кольору має форму прямокутника. У центрі напис зеленого кольору із зазначенням посади
працівника служби держохорони ПЗФ українськими літерами гарнітури «MyriadPro».
На нагрудній табличці не вказується найменування установи ПЗФ, відділу (сектору) служби
державної охорони природно-заповідного фонду та найменування науково-дослідного
природоохоронного відділення, в якому працює працівник служби держохорони ПЗФ. При нанесенні
напису посади застосовуються такі скорочення: «природно-заповідний фонд» у всіх відмінках –
«ПЗФ»; «науково-дослідне природоохоронне відділення» у всіх відмінках – «ПНДВ».
Розмір нагрудної таблички: висота – 13 міліметрів, ширина – 80 міліметрів, висота літер
максимум – 7 міліметрів (в залежності від довжини речення та слів). На зворотному боці знаходиться
кріплення до предметів форменого одягу, яке може бути як у формі булавки, у вигляді двох цангових
затискачів, так у вигляді магнітної стрічки, з’єднаної з металевою пластиною.

ІНСПЕКТОР З ОХОРОНИ ПЗФ
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПЗФ
Кокарда вишита
Кокарда діаметром 60мм відтворює емблему служби держохорони ПЗФ та кріпиться до
головних уборів.

