
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

П О С Т А Н О В А 

від 17 липня 2003 р. № 1073 

Київ 

 

Про затвердження зразків форми одягу і знаків 

розрізнення військовослужбовців Збройних Сил, 

інших військових формувань, Державної спеціальної 

служби транспорту, осіб рядового і начальницького 

складу Державної кримінально-виконавчої служби та 

ліцеїстів військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

 

         { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з  

                                            Постановою КМ  

           N 265 ( 265-2009-п ) від 25.03.2009 }  

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  

           N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006  

           N 1231 ( 1231-2007-п ) від 17.10.2007  

           N 1386 ( 1386-2007-п ) від 05.12.2007  

           N  265 (  265-2009-п ) від 25.03.2009  

           N  629 (  629-2010-п ) від 28.07.2010 }  

  

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

 

1. Затвердити зразки форми одягу і знаків розрізнення 

військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, Державної 

спеціальної служби транспорту, осіб рядового іначальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби та ліцеїстів військових ліцеїв і 

ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (додається до 

оригіналу). 

{ Зміни до зразків див. в Постановах КМ N 1231 ( 1231-2007-п, 1231а-

2007-п ) від 17.10.2007, N 1386 ( 1386-2007-п, 1386а-2007-п ) від 05.12.2007, 

N 265 ( 265-2009-п, 265а-2009-п ) від 25.03.2009, N 629 ( 629-2010-п, 629а-

2010-п ) від 28.07.2010 }  

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 

( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 265 ( 265-2009-п )  від 25.03.2009 }  
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2. Центральним органам виконавчої влади, які здійснюють керівництво 

військовими формуваннями, Службі зовнішньої розвідки, Міністерству 

транспорту та зв'язку і Державному департаменту з питань виконання 

покарань розробити та затвердити у тримісячний строк правила носіння 

форми одягу і знаків розрізнення, зразки яких затверджено цією постановою, 

та дозволити їм затверджувати предмети спеціальної форми одягу, яка 

застосовується для виконання спеціальних завдань, під час обслуговування 

техніки, озброєння та виконання господарських робіт. 

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1231 ( 

1231-2007-п ) від 17.10.2007, N 1386 ( 1386-2007-п ) від 05.12.2007, N 265 ( 

265-2009-п ) від 25.03.2009 }  

 

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом Президента 

України про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів 

Президента України з питань, що стосуються форми одягу 

військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань 

( 390/2003 ). 

 

Прем'єр-міністр України                                                                 В.ЯНУКОВИЧ  

 

     Інд. 29 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету міністрів України 

від 17 липня 2003 р. N 1073 

 

ЗРАЗКИ 

форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців Збройних Сил, інших 

військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, осіб 

рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та 

ліцеїстів військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною 

підготовкою  

 

Кашкет (кашкет літній) 

Кашкет може бути трьох видів: 

з камвольної або суконної тканини світло-сірого, сірого, полинового,  

синього, чорного, зеленого або білого кольору, з денцем овальної та стінками 

дугоподібної форми, околичкою, козирком, гаптованим або плетеним 

шнуром золотавого кольору або ремінцем лакованим чорного кольору, який 

кріпиться двома ґудзиками встановленого зразка. 

Уздовж краю денця та верхнього краю околички кант. Кант та 

околичка із сукна малинового, блакитного, крапового, чорного, волошкового, 

зеленого або білого кольору. 

Околичка обтягнута тканою стрічкою чорного кольору або без неї. 

Спереду на околичці кашкета кокарда, емблема або кокарда з 

емблемою золотавого кольору, з гаптуванням або без нього. 

На передній стінці кашкета військовослужбовців Повітряних Сил 

Збройних Сил та аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил 

емблема золотавого кольору (для вищого офіцерського складу гаптована). 

Козирок фібровий або лакований з гаптуванням або без нього, з 

металевим орнаментом або без нього. 

Для військовослужбовців Військово-Морських Сил до кашкета 

додаються 2 верхи (чохли) бавовняні білого кольору; 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини полинового, синього або чорного кольору з денцем 

овальної форми, козирком, ремінцем лакованим чорного кольору, який 

кріпиться двома ґудзиками встановленого зразка. 

Уздовж шва з’єднання денця і стінок оздоблювальна строчка. Стінки 

спереду вищі. 

Верхня лінія потильника паралельна верху виробу. 
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У центрі околички кокарда або кокарда з емблемою золотавого 

кольору; 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини чорного або білого кольору з денцем овальної та 

стінками дугоподібної форми, околичкою, козирком, потильником, плетеним 

шнуром золотавого кольору або ремінцем лакованим чорного кольору, який 

кріпиться двома ґудзиками встановленого зразка. 

Денце, околичка, стінки, потильник із сукна чорного або білого 

кольору. 

Уздовж краю денця та верхнього краю околички кант з сукна білого 

кольору. Околичка обтягнута а низ потильника окантований тканою 

стрічкою чорного або білого кольору. 

Спереду на околичці кашкета емблема золотавого кольору, 

оздоблювальна строчка. Стінки спереду вищі. 

Козирок лакований з металевим орнаментом золотавого кольору або 

без нього. 

 

 

 

 

 

 

Кашкет-безкозирка (кашкет-безкозирка літня) 

Виготовляється з камвольної тканини чорного або білого кольору, з 

денцем овальної та стінками дугоподібної форми, околичкою, флотською 

стрічкою. 

Уздовж краю денця та верхнього краю околички кант із сукна білого 

кольору. Околичка із сукна білого кольору, обтягнута тканою флотською 

стрічкою чорного кольору з надписом. 

Спереду на стінці кашкета емблема золотавого кольору. 

Додатково додається верх (чохол) бавовняний білого кольору. 

 

 

 

 

 

Стрічка до кашкета-безкозирки (кашкета-безкозирки літнього) 

Стрічка виготовляється з тканого полотна чорного кольору, з надписом 

золотавого кольору посередині, набивними якорями золотавого кольору на 

кінцях. 
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Розмір – 30 х 140 міліметрів. 

 

 

 

Кашкет польовий 

Кашкет виготовляється з бавовняної камуфльованої тканини, з денцем, 

стінками, козирком, на підкладці з прокладкою і начільником, плетеним 

шнуром полинового кольору або без нього. 

На передній стінці кріпиться кокарда. 

 

 

 

 

 

 

Берет 

Берет виготовляється з камвольної тканини полинового, малинового, 

крапового, блакитного, оранжевого, зеленого або чорного кольору, з денцем 

овальної та стінками дугоподібної форми. 

Знизу берет окантований штучною шкірою чорного кольору, в яку 

втягнуто стрічку для регулювання розміру (або не втягнуто). 

На береті кріпиться нашивна кокарда та прапорець встановленого 

зразка і кольору. 

 

 

 

 

Пілотка 

Пілотка може бути двох видів 

з камвольної або бавовняної тканини світло-сірого  або світло-бежевого 

кольору з малиновим, блакитним, білим, краповим, волошковим або зеленим 

кантом та синього кольору з блакитним кантом або без нього, денцем, 

начільником та боковими стінками. 

Кант вшито уздовж верхнього краю та бокових стінок. 

Спереду кріпиться нашивна кокарда та прапорець жовто-блакитного  

кольору або без нього; 

 

 

 

 

 

 

з бавовняної тканини темно-синього кольору, без канта, з денцем, 

начільником та боковими стінками. 

Спереду кріпиться емблема золотавого кольору. 
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Капелюх фетровий 

Капелюх з фетру полинового, синього або світло-зеленого кольору з 

денцем овальної та стінками дугоподібної форми, околичкою, потильником, 

плетеним шнуром золотавого кольору або ремінцем лакованим чорного 

кольору, який кріпиться двома ґудзиками встановленого зразка. 

 

 

 

 

 

 

 

Панама 

Виготовляється з бавовняної камуфльованої тканини, круглої форми, з 

голівкою, нижніми та горішніми полями та оздоблюючою смужкою, 

ремінцем лакованим чорного кольору, який кріпиться двома ґудзиками 

встановленого зразка. 

Голівка з чотирьох клинців з підкладкою та блочками. На виворітному 

боці голівки клапан для кріплення кокарди. По низу пришита оздоблююча 

смужка. 

Поля з петлями та вистрочені оздоблювальними строчками. 

 

 

 

 

 

 

Шапка з каракулю 

Шапка може бути двох видів: 

з натурального каракулю сірого кольору і сукна полинового або синього 

кольору. 

Головка із сукна полинового або синього кольору з чотирьох клинців, 

уздовж шва їх з’єднання оздоблювальна строчка. Козирок та навушники 

виготовлені з каракулю. З внутрішнього боку на кінцях потильника кріпиться 

бавовняна тасьма для зав’язування. 

Підкладка головки прошита разом з ватином. 

У центрі козирка кокарда або кокарда з емблемою золотавого кольору; 
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з натурального каракулю чорного кольору з головкою, передньою стінкою, 

потильником, козирком, плетеним шнуром золотавого кольору, який 

кріпиться двома ґудзиками встановленого зразка. 

З внутрішнього боку на кінцях потильника та передньої стінки 

кріплятьсяться петлі та гачки для їх з’єднання. 

Підкладка головки прошита разом з ватином. 

Козирок лакований лакований чорного кольору з гаптуванням 

золотавого кольору. 

У центрі передньої стінки кріпиться емблема з гаптуванням золотавого 

кольору; 

 

 

 

 

 

з натурального каракулю і натуральної шкіри чорного кольору з головкою, 

передньою стінкою, потильником, козирком, плетеним шнуром золотавого 

кольору, який кріпиться двома ґудзиками встановленого зразка. 

Головка з шкіри чорного кольору із шести клинців, уздовж шва їх 

з’єднання – оздоблювальна строчка. 

Передня стінка та потильник з каракулю. З внутрішнього боку на 

кінцях потильника та передньої стінки кріпиться петля та гачок для їх 

з’єднання. 

Підкладка головки прошита разом з ватином. 

Козирок лакований чорного кольору з металевим орнаментом 

золотавого кольору. 

У центрі передньої стінки кріпиться емблема золотавого кольору. 

 

 

 

 

 

Шапка з овчини 

Шапка виготовляється з натуральної овчини синього або чорного 

кольору і сукна полинового, синього або чорного кольору або шкіри чорного 

кольору. 

Головка із сукна полинового, синього або чорного кольору або шкіри 

чорного кольору з чотирьох клинців, уздовж шва їх з’єднання – 

оздоблювальна строчка. Козирок та навушники виготовлено з овчини. З 
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внутрішнього боку на кінцях навушників кріпиться бавовняна тасьма для 

зав’язування. 

Підкладка головки прошита разом з ватином. 

У центрі козирка кокарда, емблема або кокарда з емблемою золотавого 

кольору. 

 

 

 

 

 

Шапка із штучного хутра 

Шапка-вушанка виготовляється із штучного хутра  і сукна темно-сірого 

кольору. 

Головка із сукна темно-сірого кольору з чотирьох клинців, уздовж шва 

їх з’єднання – оздоблювальна строчка. Козирок та навушники виготовлено з 

штучного хутра. З внутрішнього боку на кінцях навушників кріпиться 

бавовняна тасьма для зав`язування. 

Підкладка головки прошита разом з ватином. 

У центрі козирка кокарда з емблемою золотавого кольору. 

 

 

 

 

 

 

Шапка з козирком 

Шапка виготовляється із сукна полинового кольору і трикотажного 

полотна чорного кольору, з денцем овальної форми, стінками, козирком, 

потильником, ремінцем лакованим чорного кольору, який кріпиться двома 

ґудзиками встановленого зразка. 

Денце і стінки із сукна полинового кольору, уздовж шва їх з’єднання – 

оздоблювальна строчка. Стінки шапки спереду вищі. 

Підкладка денця та стінок прошита разом з ватином. 

Потильник виготовляється з трикотажного полотна. З внутрішнього 

боку на кінцях потильника кріпиться текстильна тасьма для з’єднання із 

стінками. Верхня лінія потильника паралельна верху виробу. 

Козирок фібровий. 

У центрі передньої стінки кокарда золотавого кольору. 
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Шапка-феска трикотажна 

Шапка-феска виготовляється з напіввовняної пряжі чорного кольору, 

подовженої прямокутної форми із закругленим верхом, подвійна з розрізом 

для очей або без нього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальто зимове з каракулевим коміром 

Пальто виготовляється із сукна полинового, синього або чорного 

кольору з каракулевим коміром, двобортне, напівприлягаючого силуету, із 

застібкою на 3 ґудзики встановленого зразка. 

На лівій пілочці 3 оздоблювальні ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з боковими виточками і боковими прорізними кишенями з 

клапанами. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. На рівні лінії 

талії в бокові шви вставлено пати, на кінцях яких пришито ґудзики 

встановленого зразка для кріплення хлястика. 

Рукава двошовні. 

Комір відкладний з натурального каракулю сірого або чорного кольору. 

Підкладка до низу вистрочується разом з утепленою прокладкою. 

На підкладці лівої пілочки розташована внутрішня прорізна кишеня з 

листочкою, яка застібається навісною петлею на ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальто зимове 

Пальто може бути двох видів: 

із сукна полинового, синього або чорного кольору, з відкладним коміром, 

двобортне, напівприлягаючого силуету, із застібкою на 3 ґудзики 

встановленого зразка. 
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На лівій пілочці 3 оздоблювальні ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з боковими виточками і боковими прорізними кишенями з 

клапанами. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. На рівні лінії 

талії в бокові шви вставлено пати, на кінцях яких пришито ґудзики 

встановленого зразка для кріплення хлястика. 

Рукава двошовні. 

Підкладка до низу вистрочується разом з утепленою прокладкою. 

На підкладці лівої пілочки розташована внутрішня прорізна кишеня з 

листочкою, яка застібається навісною петлею на ґудзик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із сукна полинового, синього або чорного кольору, з відкладним коміром, 

однобортне, прямого силуету, із застібкою на 4 ґудзики встановленого 

зразка. 

Пілочки з виточками по талії, боковими прорізними кишенями з 

клапанами. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. На рівні лінії 

талії кріпиться хлястик двома ґудзиками встановленого зразка. 

Рукава тришовні з поглибленою проймою, в середній шов вставлено 

пату, яка кріпиться ґудзиком встановленого зразка. 

Підкладка до низу вистрочується разом з утепленою прокладкою. 

На підкладці правої пілочки розташована внутрішня прорізна кишеня з 

листочкою, яка застібається навісною петлею на ґудзик. 
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Напівпальто зимове 

Напівпальто виготовляється із сукна полинового, синього або чорного 

кольору, з відкладним та знімним коміром, двобортне, напівприлягаючого 

силуету, із застібкою на 3 ґудзики встановленого зразка. 

 

На лівій пілочці 3 оздоблювальні ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з боковими виточками і боковими прорізними кишенями з 

клапанами. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. На рівні лінії 

талії в бокові шви вставлено пати, на кінцях яких пришито ґудзики 

встановленого зразка для кріплення хлястика. 

Знімний комір виготовляється з натурального хутра темного кольору. 

Пристібається ґудзиками та петлями до відкладного коміра. 

Рукава двошовні. 

Підкладка до низу вистрочується разом з утепленою прокладкою. 

На підкладці лівої пілочки внутрішня прорізна кишеня з листочкою, 

яка застібається навісною петлею на ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плащ демісезонний 

Плащ виготовляється з плащової тканини полинового, синього або 

чорного кольору з відкладним коміром, прямого силуету, із застібкою на          

4 ґудзики встановленого зразка, на знімній утепленій підстібці з штучного 

хутра. 

Пілочки на прямих кокетках, з прорізними кишенями з листочками. 

Спинка на прямій кокетці, із швом посередині, який закінчується 

шліцею. 

Рукава тришовні. У середній шов вставлено пату, яка кріпиться до 

рукава ґудзиком встановленого зразка. 

У бокові шви вставлено хомутики для протягування навісного паска. 

Пасок застібається на пряжку. 

На підкладці на лівій пілочці якої внутрішня верхня прорізна кишеня. 

Підстібка знімна із штучного хутра. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик. 
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Куртка зимова 

Куртка виготовляється з плащової тканини полинового, синього або 

чорного кольору, на утепленій підкладці з ватину, відкладним коміром, 

бортовою потайною застібкою посередині на 5 петель та ґудзиків і одну 

наскрізну петлю на лацкані лівої пілочки. 

Пілочки з нашивними кокетками, з двома зовнішніми боковими 

прорізними кишенями з листочками та внутрішніми верхніми кишенями, які 

застібаються на ґудзик. 

Спинка з нашивною кокеткою. 

Рукава тришовні з підкладкою, знизу підкладки – трикотажний 

напульсник. 

У бокові шви вставлено хомутики для протягування навісного паска. 

Пасок застібається на пряжку. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртка зимова із знімним коміром 

Куртка виготовляється з плащової тканини полинового, синього або 

чорного кольору на утеплювальній підкладці, з відкладним та знімним 

коміром із овчини або штучного хутра, з центральною бортовою потайною 

застібкою на п'ять петель та ґудзиків і одну наскрізну петлю на лацкані лівої 

пілочки,  з погонами-хлястиками, які застібаються на петлю та ґудзик.  

У бокові шви вшиті хомутики для протягування навісного поясу, який 

застібається спереду на пряжку.  

Пілочки з настрочними кокетками, з двома зовнішніми боковими 

прорізними кишенями з листочками, з внутрішніми верхніми кишенями, які 
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застібаються на петлю та ґудзик. Спинка з двох частин, з настрочною 

кокеткою. Рукава тришовні, з трикотажними напульсниками.  

 

 
 

Бушлат 

Бушлат виготовляється із сукна чорного кольору, з відкладним 

коміром, двобортний, з бортовою застібкою на 6 ґудзиків. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, 

боковими прорізними кишенями 

Спинка зі швом посередині. 

Рукава двошовні з обшлагами. 

На підкладці до низу. 

На підкладці лівої пілочки внутрішня прорізна кишеня з листочкою, 

яка застібається навісною петлею на ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джемпер 

Джемпер може бути двох видів: 

з напіввовняної пряжі полинового, синього або чорного кольору з У-подібним 

вирізом горловини, розширеною лінією плеча. Уздовж лінії плеча погон-

хлястик. 

Пілочки з прямими кокетками-накладками. На рукавах накладки з 

плащової тканини. 

Низ виробу, манжети рукавів і бейка горловини виплетені “резинкою”; 
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з напіввовняної пряжі чорного кольору, з бейкою, розширеною лінією плеча. 

Уздовж лінії плеча погон-хлястик. 

Пілочки з прямими кокетками-накладками. На рукавах накладки з 

бавовняної камуфльованої тканини. На лівій пілочці кишеня з фігурним 

клапаном із бавовняної камуфльованої тканини. 

Низ виробу, манжети рукавів і бейка горловини виплетені “резинкою”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плащ-накидка з чохлом 

Плащ-накидка виготовляється з тканини камуфльованої або чорного 

кольору з полімерним покриттям, відкладним коміром, бортовою потайною 

застібкою посередині на 5 ґудзиків чи кнопок, капюшоном, що вшивається у 

горловину. 

На пілочках повздовжні прорізи з листочками, потайна застібка на 2 ґудзики 

чи кнопки, з внутрішнього боку листочок  пришито хомутики-утримувачі. 

Спинка з відлітною кокеткою. 

Чохол прямокутної форми із застібкою “блискавка” та двома 

хомутиками для кріплення на ремені. 
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Мундир (кітель) 

Мундир (кітель) може бути п’яти видів: 

з камвольної тканини світло-сірого, сірого, полинового або синього кольору, 

двобортний, відкритий, напівприлягаючого силуету, з відкладним коміром та 

лацканами, із застібкою на 3 ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, 

боковими прорізними кишенями з фігурними клапанами. 

Спинка із швом посередині. 

Рукава двошовні з обшлагами. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на ґудзики. 

Уздовж краю коміра та верхнього краю обшлагів вшито кант 

малинового, блакитного або крапового кольору. 

На комірі гаптування золотавого кольору; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини світло-сірого, сірого, полинового або синього кольору, 

однобортний, напівприлягаючого силуету, з відкладним коміром та 

лацканами, бортовою застібкою посередині на 4 ґудзики встановленого 

зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома 

верхніми накладними кишенями з  бантовими складками та фігурними 

клапанами, які застібаються на ґудзики встановленого зразка, двома 

боковими прорізними кишенями з фігурними клапанами. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. 

Рукава двошовні. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на ґудзики; 
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з камвольної тканини чорного кольору, однобортний, напівприлягаючого 

силуету, з відкладним коміром та лацканами, внутрішньою бортовою 

застібкою посередині на 4 ґудзики. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома 

верхніми прорізними кишенями з фігурними клапанами, які застібаються на 

ґудзики встановленого зразка. 

Рукава двошовні з пришивними манжетами, які застібаються на 2 ґудзики 

встановленого зразка. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на ґудзики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини світло-сірого, сірого, полинового або синього кольору, 

однобортний, напівприлягаючого силуету, з відкладним коміром та 

лацканами, бортовою застібкою посередині на 3 ґудзики встановленого 

зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома 

нижніми боковими прорізними кишенями з фігурними клапанами. На лівій 

пілочці верхня прорізна кишеня з листочкою. 

Спинка із швом посередині, яка закінчується шліцею. 

Рукава двошовні. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на ґудзики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини білого або чорного кольору, однобортний, 

напівприлягаючого силуету, з коміром-стійкою, бортовою застібкою 

посередині на 5 ґудзиків встановленого зразка. 
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Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома 

верхніми накладними кишенями та фігурними клапанами, які застібаються на 

гудзики встановленого зразка, двома боковими прорізними кишенями з 

фігурними клапанами. 

Комір-стійка, який застібається на 2 металевих гачки з петлями, може 

бути двох видів: 

білого кольору з підкомірцем з бавовняної тканини білого кольору (для 

кітеля білого кольору); 

чорного кольору з підкомірцем з вовняної тканини малинового кольору (для 

кітеля чорного кольору). 

Спинка із швом посередині. 

Рукава двошовні з обшлагами та двома ґудзиками встановленого 

зразка. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на гудзики. 

Погони кріпляться двома хомутиками та двома обметаними петлями в 

плечових швах. 

 

 

 

 

 

 

 

Тужурка 

Тужурка може бути двох видів: 

з камвольної тканини чорного кольору, двобортна, відкрита, 

напівприлягаючого силуету, з відкладним коміром та лацканами, застібкою 

на 4 ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, 

боковими прорізними кишенями з клапанами. На лівій пілочці верхня 

прорізна кишеня з листочкою. 

Спинка із швом посередині. 

Рукава двошовні із знаками розрізнення. 

На підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на ґудзики. 

На комірі гаптування золотавого кольору або орнаменти з якорями (або 

якорі) золотавого кольору; 
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з камвольної тканини чорного кольору, однобортна, напівприлягаючого 

силуету, з відкладним коміром та лацканами, бортовою застібкою посередині 

на 3 ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома 

нижніми боковими прорізними кишенями з фігурними клапанами. На лівій 

пілочці верхня прорізна кишеня з листочкою. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцом. 

Рукава двошовні із знаками розрізнення. 

На підкладці, на правій пілочці верхня внутрішня прорізна кишеня з 

листочкою, яка застібається на ґудзик. 

На комірі металеві орнаменти з якорями (або якорі) золотавого 

кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужурка літня 

Тужурка може бути двох видів: 

з камвольної тканини білого кольору, двобортна, відкрита, 

напівприлягаючого силуету, з відкладним коміром та лацканами, застібкою 

на 3 ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, 

боковими прорізними кишенями з клапанами. На лівій пілочці верхня 

прорізна кишеня з листочкою. 

Спинка із швом посередині. 

Рукава двошовні із знаками розрізнення. 

Тужурка на підкладці з верхніми внутрішніми прорізними кишенями з 

листочками, які застібаються на ґудзики. 

На комірі гаптування золотавого кольору або орнаменти з якорями (або 

якорі) золотавого кольору; 
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з камвольної тканини білого кольору, однобортна, напівприлягаючого 

силуету, з відкладним коміром та лацканами, бортовою застібкою посередині 

на 3 ґудзики встановленого зразка. 

Пілочки з відрізними боковими частинами, виточками по талії, двома 

нижніми боковими прорізними кишенями з фігурними клапанами. На лівій 

пілочці верхня прорізна кишеня з листочкою. 

Спинка із швом посередині, який закінчується шліцею. 

Рукава двошовні із знаками розрізнення. 

На підкладці, на правій пілочці верхня внутрішня прорізна кишеня з 

листочкою, яка застібається на ґудзик. 

На комірі металеві орнаменти з якорями (або якорі) золотавого 

кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртка 

Куртка може бути двох видів: 

з камвольної тканини полинового, сірого, синього або чорного кольору, на 

підкладці, з відкладним коміром, застібкою “блискавка” або на ґудзиках. 

Верхні прорізні кишені з фігурними клапанами, які застібаються на 

ґудзики встановленого зразка. 

Бокові кишені з листочками. 

Спинка з нашивною кокеткою, з двома складками. 

Рукава двошовні з пришивними манжетами, які застібаються на                

2 ґудзики встановленого зразка. 

До низу куртки пришивається пояс, стягнутий у бокових швах 

регулівними еластичними стрічками. 

Погони кріпляться двома хомутиками та двома обметаними петлями в 

плечових швах; 
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з камвольної тканини полинового, сірого, синього або чорного кольору, на 

підкладці, з відкладним коміром, пришивним поясом, потайною застібкою на 

4 ґудзики на пілочці та 2 ґудзики встановленого зразка на поясі. 

Верхні прорізні кишені з фігурними клапанами, які застібаються на 

ґудзики встановленого зразка. 

Бокові кишені з листочками. 

Спинка з нашивною кокеткою, з двома складками. 

Рукава одношовні з пришивними манжетами, які застібаються на              

2 ґудзики встановленого зразка. 

В бокові шви на поясі вшито 2 хлястики, які застібаються на ґудзик 

встановленого зразка. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртка літня 

Куртка виготовляється з камвольної тканини світло-сірого кольору, без 

підкладки, з коміром-стійкою, застібкою “блискавка”, У-подібним вирізом 

горловини. 

Бокові кишені з листочками. 

Спинка з нашивною кокеткою, з двома складками. 

Рукава двошовні з пришивними манжетами з еластичними стрічками. 

До низу куртки пришивається пояс, стягнутий у бокових швах 

регулівними еластичними стрічками. 

Погони кріпляться двома хомутиками та двома обметаними петлями в 

плечових швах. 
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Фланелівка 

Фланелівка виготовляється з суконної або камвольної тканини чорного 

кольору, з відкладним коміром, У-подібним вирізом горловини, який 

закінчується двома ґудзиками на внутрішньому боці, із шліцами у бокових 

швах. 

На обтачці горловини посередині спинки наскрізна петля. 

Рукава двошовні із шліцами, пришивними манжетами, які застібаються  

на 2 ґудзики встановленого зразка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форменка 

Форменка виготовляється з бавовняної тканини білого кольору, з 

відкладним форменим коміром, У-подібним вирізом горловини, шліцами у 

бокових швах. 

На обтачці горловини посередині спинки наскрізна петля. 

Рукава одношовні із шліцами, пришивними форменими манжетами, які 

застібаються на ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штани 

Штани можуть бути чотирьох видів: 

з камвольної тканини полинового, світло-сірого, сірого, чорного або синього 

кольору з пришивним поясом, кишенями у бокових швах, прорізною 

кишенею з клапаном на правій задній половинці, що застібається на ґудзик, 

внутрішньою навісною петлею, кишенею для годинника у місці пришивання 

передньої лівої половинки пояса. 

У бокових швах кант та настрочено лампаси малинового, блакитного 

або крапового кольору. 

Застібаються на 2 ґудзики на поясі (або на гачок з петлею та 1 ґудзик) і 

3-4 ґудзики у середньому шві передніх половинок. На поясі пришито 

хомутики. 
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Передні половинки на підкладці, з м’якими складками, задні – з двома 

виточками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини полинового, сірого, синього або чорного кольору з 

пришивним поясом, кишенями у бокових швах, прорізною кишенею з 

клапаном на правій задній половинці, що застібається на ґудзик з 

внутрішньою навісною петлею, кишенею для годинника у місці пришивання 

передньої лівої половинки пояса. 

У бокових швах кант малинового, блакитного, волошкового, крапового 

або зеленого кольору. 

Застібаються на 2 ґудзики на поясі (або на гачок з петлею та 1 ґудзик) і 

3-4 ґудзики у середньому шві передніх половинок. На поясі пришито 

хомутики. 

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками, задні – з двома 

виточками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини полинового, сірого, синього чорного або білого 

кольору, без канта, з пришивним поясом, кишенями у бокових швах, 

прорізною кишенею з клапаном на правій задній половинці, який 

застібається на ґудзик, внутрішньою навісною петлею, кишенею для 

годинника у місці пришивання передньої лівої половинки пояса. 

Застібаються на 2 ґудзики на поясі (або на гачок з петлею та 1 ґудзик) і 

3-4 ґудзики у середньому шві передніх половинок. На поясі пришито 

хомутики. 

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками, задні – з двома 

виточками. Знизу з внутрішнього боку – знімні штрипки або без них; 
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з камвольної тканини чорного кольору, з передніми та задніми половинками, 

відкладним поясом та двома кишенями. 

Верхня частина передніх половинок відкидна, пристібається до пояса 

ґудзиками та внутрішнім хлястиком. 

На поясі пришито хомутики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штани літні 

Штани виготовляються з камвольної тканини світло-сірого кольору без 

канта, з пришивним поясом, кишенями у бокових швах, прорізною кишенею 

з клапаном на правій задній половинці, що застібається на ґудзик, з  

внутрішньою навісною петлею, кишенею для годинника у місці пришивання 

передньої лівої половинки пояса. 

Застібаються на 2 ґудзики на поясі (або на гачок з петлею та 1 ґудзик) і 

3-4 ґудзики у середньому шві передніх половинок. На поясі пришито 

хомутики. 

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками, задні – з двома 

виточками. 
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Спідниця 

Спідниця виготовляється з камвольної тканини полинового, сірого  

синього, чорного або білого кольору, прямого силуету, з пришивним поясом, 

який застібається на ґудзик, із застібкою “блискавка” в середньому шві. 

Спідниця тришовна, з виточками – 2 на передній половинці та 4 – на 

задній. 

Задня половинка із швом посередині, який закінчується шліцею. 

Низ оброблений швом “упідгин” із закритим зрізом. 

Спідниця на підкладці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спідниця-шорти літня 

Спідниця-шорти виготовляється з камвольної або бавовняної тканини 

світло-сірого кольору, з пришивним поясом, який застібається на ґудзик, із 

зустрічною складкою у середніх швах передніх та задніх половинок, 

застібкою “блискавка” в боковому шві. 

Передні та задні половинки з виточками – по одній на кожній передній 

та по дві на кожній задній половинках. 

Низ оброблений швом “упідгин”із закритим зрізом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорочка 

Сорочка виготовляється з сорочкової тканини білого, полинового, 

кремового або блакитного кольору, із застібкою до низу на 8-9 ґудзиків: 1 – 

на стійці коміра, 5-6 – на пілочці, 2 – на поясі, з гаптуванням золотавого 

кольору у кутах коміру або без нього. 

Пілочки з верхніми накладними кишенями і фігурними клапанами, які 

застібаються на ґудзики. 

Спинка на прямій кокетці, з двома складками. 

Пояс стягнутий у бокових швах регулівними еластичними стрічками. 

Сорочка може бути двох видів: 

з довгими та короткими рукавами; 
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з виточками на ділянці грудей, з довгими та короткими рукавами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З пришивними манжетами, які застібаються на ґудзики. Уздовж шва 

з’єднання манжет на верхніх частинах рукавів закладено по одній складці в 

бік ліктьового шва та в передньому шві. Знизу рукавів – шліци, які 

застібаються на гудзик; 

Комір відкладний з відрізною стійкою. 

Погони кріпляться двома хомутиками та двома або трьома обметаними 

петлями в плечових швах. 

Сорочка літня 

Сорочка виготовляється з сорочкової тканини світло-сірого кольору, з 

короткими рукавами із суцільнокроєними манжетами, без пояса, із застібкою 

до низу на 7 ґудзиків: 1 – на стійці коміра, 6 – на пілочці, з гаптуванням 

золотавого кольору у кутах коміру або без нього. 

Пілочки з верхніми накладними кишенями з двома складками та 

фігурними клапанами, які застібаються на ґудзик. 

Спинка на кокетці, з двома складками. 

Комір відкладний з відрізною стійкою. 

Погони кріпляться двома хомутиками та двома обметаними петлями в 

плечових швах. 
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Куртка польова 

Куртка може бути трьох видів: 

з бавовняної камуфльованої тканини з відкладним коміром, з центральною 

внутрішньою бортовою застібкою посередині на 6 ґудзиків, стягується 

шнуром по талії та низу. 

На обох пілочках зовнішні верхні та бокові накладні об’ємні кишені з 

клапанами, підкладка спереду до талії. На підкладці лівої пілочки накладна 

кишеня, що застібається на ґудзик. 

Рукава двошовні. На ділянках ліктів підсилювальні накладки. Низ 

рукавів оброблено швом “упідгин” із закритим зрізом. На рукавах накладні 

об’ємні кишені з клапанами та текстильною застібкою. Внизу на рукавах  

настрочено хлястики. Ширина рукавів внизу регулюється 

застібуванням одного з трьох ґудзиків на рукаві на петлю вільного краю 

хлястика. 

Спинка пряма суцільнокроєна, із відрізною кокеткою. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з бавовняної камуфльованої тканини з відкладним коміром, внутрішньою 

бортовою застібкою посередині на 4 ґудзики. 

На обох пілочках зовнішні верхні накладні об’ємні кишені з клапанами, 

підкладка спереду до талії, в бокових швах шліци. На підкладці лівої пілочки 

накладна кишеня, що застібається на ґудзик. 

Рукава двошовні. На ділянках ліктів підсилювальні накладки. Низ 

рукавів оброблено швом “упідгин” із закритим зрізом. На рукавах накладні 

об’ємні кишені з клапанами та текстильною застібкою. Внизу на рукавах 

настрочено хлястики. Ширина рукавів внизу регулюється застібуванням 

одного з трьох ґудзиків на рукаві на петлю вільного краю хлястика. 

Спинка пряма суцільнокроєна із відрізною кокеткою без підкладки. 

На пілочках, спинці та по обидва боки пройми рукавів розташовано          

4 вентиляційних отвори. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик. 
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з бавовняної камуфльованої тканини з відкладним коміром, з центральною 

застібкою "блискавка".  

Пілочки з відрізними кокетками із зовнішніми верхніми накладними 

об'ємними кишенями з клапанами та нижніми прорізними кишенями з 

листочками, підкладка спереду до талії. На підкладці лівої пілочки накладна 

кишеня, що застібається на ґудзик.  

Рукава двошовні з пришивними манжетами, які застібаються на 

металеву кнопку. Низ рукавів оброблено швом "упідгин" із закритим зрізом. 

На рукавах накладні об'ємні кишені з клапанами та текстильною застібкою.  

Спинка пряма суцільнокроєна з відрізною кокеткою з двома складками.  

На пілочках, спинці та по обидва боки пройми рукавів розташовано 

чотири вентиляційні отвори.  

До низу куртки пришивається пояс, стягнутий у бокових швах 

регулівними еластичними стрічками.  

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

металеву кнопку.  

 
 

Штани польові 

Штани виготовляються з бавовняної камуфльованої тканини, з 

пришивним поясом, боковими кишенями на передніх половинках, із 

штрипками знизу. 

Застібаються на 2 ґудзики на поясі (або на гачок з петлею та 1 ґудзик) і 

3-4 ґудзики у середньому шві передніх половинок. На поясі пришито              

4 ґудзики, 7 хомутиків, 2 хлястики для регулювання довжини пояса, які 

застібаються на 2 ґудзики. 
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На ділянках колін та сідниць підсилювальні накладки. 

Низ штанів стягується стрічкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртка від костюму літнього для районів з жарким кліматом 

Куртка виготовляється з бавовняної камуфльованої тканини з 

відкладним коміром, внутрішньою бортовою застібкою посередині на               

4 ґудзики. 

На обох пілочках зовнішні верхні накладні об’ємні кишені з клапанами, 

підкладка до талії, шліци, в бокових швах шліци. На підкладці лівої пілочки 

накладна кишеня, що застібається на ґудзик. 

Рукава двошовні, короткі із суцільнокроєними манжетами. 

Спинка пряма суцільнокроєна із відрізною кокеткою без підкладки. 

На пілочках, спинці та по обидва боки пройми рукавів розташовано          

4 вентиляційних отвори. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шорти від костюму літнього для районів з жарким кліматом 

Шорти виготовляються з бавовняної камуфльованої тканини, із 

суцільнокроєним поясом, боковими кишенями на передніх половинках та 

прорізною кишенею з клапаном на правій задній половинці. 

Застібаються на наскрізну петлю і ґудзик та на гачок з петлею на поясі, 

і 3 ґудзики у середньому шві передніх половинок. 

По лініях згинів передніх половинок прокладено строчки. 

На поясі пришито 4 ґудзики, 7 хомутиків, 2 хлястики для регулювання 

довжини пояса, які застібаються на 2 ґудзики. 
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Низ шортів із суцільнокроєними манжетами. 

 

 

 

 

 

 

 

Куртка утеплена польова 

Куртка може бути двох видів: 

з бавовняної камуфльованої тканини, із знімним верхом з внутрішньою 

бортовою застібкою посередині на 6 ґудзиків, потайною кишенею для 

капюшона, утепленою підкладкою, яка пристібається до бортів, горловини та 

низу рукавів, і знімним трикотажним коміром. 

Пілочки знімного верха на кокетці, із зовнішніми верхніми та нижніми 

прорізними кишенями з клапанами на потайній застібці на 2 ґудзики. 

З внутрішнього боку на лівій пілочці вітрозахисний клапан та кишеня 

на підкладці (для пістолета). 

Рукава двошовні з підсилювальними накладками на ділянках ліктів. На 

рукавах вище рівня ліктів накладні об’ємні кишені з клапанами на 

текстильній застібці. 

Спинка на прямій кокетці. 

Низ куртки стягується шнуром. 

Утеплена підкладка може бути двох видів: 

із суконної та підкладкової тканини; 

з ватину, прошитого разом з підкладковою тканиною. 

На лівій пілочці утепленої підкладки внутрішня кишеня з клапаном, 

який застібається на ґудзик. Знизу підкладки рукавів трикотажний 

напульсник. 

Знімний трикотажний комір виготовляється з напіввовняного 

трикотажного полотна темного кольору, бавовняної камуфльованої тканини, 

з ґудзиками та текстильною застібкою на кінцях для їх з’єднання. 

Пристібається до утепленої підкладки ґудзиками. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик; 
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з бавовняної камуфльованої тканини, із знімним верхом з внутрішньою 

бортовою застібкою посередині на 6 ґудзиків, потайною кишенею для 

капюшона, утепленою підкладкою з пришитим відкладним коміром. 

Пілочки знімного верха на кокетці або без неї, із зовнішніми верхніми 

та нижніми прорізними кишенями з клапанами на потайній застібці на               

2 ґудзики. 

З внутрішнього боку на лівій пілочці вітрозахисний клапан та кишеня 

на підкладці (для пістолета). 

Рукава двошовні з підсилювальними накладками на ділянках ліктів. На 

рукавах вище рівня ліктів накладні об’ємні кишені з клапанами на 

текстильній застібці. 

Спинка на прямій кокетці. 

Куртка по низу та талії стягується шнуром. 

Утеплена підкладка може бути двох видів: 

з суконної та підкладкової тканини; 

з ватину, прошитого разом з підкладковою тканиною. 

На лівій пілочці утепленої підкладки внутрішня кишеня з клапаном, 

який застібається на ґудзик. Знизу підкладки рукавів трикотажний 

напульсник. 

Комір з натурального або штучного хутра темного кольору 

пристібається ґудзиками та петлями до коміру верха. 

У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртка хутряна 

Куртка виготовляється з натурального хутра синього кольору з 

камвольної тканини полинового, синього, чорного кольору або бавовняної 

змішаної камуфльованої тканини з пришивним коміром з натурального 

хутра, потайною застібкою "блискавка" посередині та пришивною планкою, 

яка застібається на чотири - п'ять металевих кнопок. Пілочки на кокетках, з 

нижніми прорізними кишенями з листочками.  

Спинка на прямій кокетці.  

До низу куртки пришивається пояс, стягнутий у бокових швах 

регулівними еластичними стрічками.  

Рукава одношовні з напульсниками.  
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У шви рукавів на рівні плеча вставлено погони, які застібаються на 

металеву кнопку.  

 
 

Штани утеплені польові, 

верх знімний до штанів утеплених польових 

Штани виготовляються з бавовняної камуфльованої тканини із знімним 

верхом, з боковими кишенями на передніх половинках, пришивним поясом, 

знімними бретелями, штрипками знизу та утепленою підкладкою з суконної 

тканини або ватину, прошитого разом з підкладковою тканиною. 

Застібаються на 2 ґудзики на поясі, гачок з петлею і 3-4 гудзики у 

середньому шві передніх половинок. На поясі пришито 4 ґудзики,                      

5 хомутиків, 2 хлястики для регулювання довжини пояса, які застібаються на 

2 ґудзики. З внутрішнього боку передньої лівої половинки вітрозахисний 

клапан. 

Передні половинки з підсилювальними накладками на ділянках колін. 

Бретелі кріпляться до пояса передніми кінцями на металеві рамки, 

задніми – на 2 ґудзики. 

Утеплена підкладка з пришивним поясом і застібкою на 5 гудзиків. 

Низ штанів та підкладки стягується стрічкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краватка 

Краватка може бути трьох видів: 

з камвольної тканини чорного, полинового або синього кольору з 

гаптуванням золотавого або полинового кольору або без нього, у формі 
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витягнутої трапеції, яка закінчується гострим ріжком, з постійним вузлом на 

шийці та застібкою, що регулюється; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини чорного кольору у формі “метелика” з симетричними 

навскісними кінцями та застібкою на металевий гачок і петлю; 

 

 

 

 

 

з камвольної тканини чорного кольору, у формі нагрудника та стінок, з 

коміром-стійкою, що застібається на металевий гачок з петлею, підкомірцем 

з бавовняної тканини білого кольору. 

 

 

 

 

 

Комір формений 

Комір виготовляється з бавовняної тканини синього кольору, з трьома 

білими набивними смугами, суцільнокроєний. 

У нижній частині коміра – дві наскрізні петлі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашне 

Кашне виготовляється з трикотажного полотна білого, полинового, 

синього або чорного кольору. 

Розмір – 130 х 20 сантиметрів. 
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Рукавички шкіряні 

Рукавички виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору, 

п’ятипалі. 

Підкладка з натурального хутра або трикотажна. 

 

 

 

 

 

 

 

Рукавички трикотажні 

Рукавички виготовляються з навпіввовняної пряжі чорного  кольору, 

подвійні, з прямокутними напульсниками, п’ятипалі 

 

 

 

 

 

 

 

Рукавиці бавовняні теплі 

Рукавиці виготовляються з бавовняної тканини коричневого або 

захисного кольору із суконною підкладкою, двопалі, з окремими напальками 

для вказівного та великого пальців, спільним напальком для решти пальців. 

В напульсній частині підкладки рукавиці стягуються еластичною 

тасьмою. 

 

 

 

 

 

Напівчоботи хромові утеплені 

Напівчоботи виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору із  

цільними союзками або відрізними носком, берцями, задинками, підошвою 

та каблуками. 

З внутрішнього боку берців застібка “блискавка”. 

Спереду імітація шнурків (або без імітації). 

Устілка та задник – з шкіри. 

Підошва з мікропористої гуми, каблуки – з гуми. 

Кріплення низу клеєпрошивне або рантово – клейове. 

Утеплені підкладка з штучного хутра. 
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Напівчеревики хромові 

Напівчеревики виготовляються з натуральної шкіри чорного, світло-

сірого або білого кольору, із цільними союзками або відрізним носком, 

берцями, задинками, задніми зовнішніми пасками, підошвою та каблуками. 

З обох боків берців потайні гумові вставки. 

Спереду імітація шнурків (або без імітації). 

Підкладка під союзкою з тканини, під берцями і задинками – з шкіри. 

Устілки та задники з шкіри. 

Підошва та каблуки з гуми або шкіряні. 

Кріплення низу клеєпрошивне, рантово – клейове, клейове або 

допельне. 

 

 

 

 

 

Черевики з високими берцями 

Черевики можуть бути двох видів: 

з натуральної шкіри чорного кольору, із союзками, берцями, задніми 

фігурними пасками та підошвою. 

У передній частині берців блочки та петлі для шнурків. 

Устілки та задники з шкіри. 

Підошва та каблуки з гуми. 

Кріплення низу цвяхо-клейове, клеєпрошивне, рантово – клейове або 

пресовою вулканізацією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

з натуральної шкіри та накладних тканевих або шкіряних берців чорного 

кольору, із союзками, задинками, задніми зовнішніми пасками та підошвою. 

У передній частині берців блочки та петлі для шнурків. 

Верхній м’який кант з прокладкою з поролону. 
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Кріплення носочної частини підошви підсилено латунними цвяхами. 

Устілки та задники з шкіри. 

Підошва та каблуки з гуми. 

Кріплення низу клеєпрошивне, рантово – клейове або пресовою 

вулканізацією. 

 

 

 

 

 

 

 

Черевики хромові 

Черевики виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору з 

цільними союзками або відрізним носком, берцами, підошвою та каблуками. 

У передній частині берців блочки для шнурків. 

Підкладка під союзкою та берцями з тканини. 

Устілки та задники з шкіри. 

Черевики з устілкою з підкладкової шкіри. 

Підошва та каблуки з гуми. 

Кріплення низу клеєпрошивне або рантово – клейове. 

 

 

 

 

 

 

 

Черевики юхтові 

Черевики виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору з 

союзками, берцями, задинками, підошвою та каблуками. 

У передній частині берців блочки для шнурків. 

Підкладка під союзкою, устілки та задинки з шкіри. 

Підошва та каблуки з гуми. 

Кріплення низу клеєпрошивне або рантово – клейове. 

 

 

 

 

 

 

Чобітки хромові утеплені 

Чобітки виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору, із  

передами, халявами, задинками, підошвою та каблуками. 

З внутрішнього боку застібка “блискавка” або без неї. 
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Підкладка під передами та халявами із штучного хутра. 

Устілки з шкіри дубльовані штучним хутром. 

Підошва та каблуки з гуми. 

Кріплення низу клейове або клеєпрошивне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туфлі хромові 

Туфлі виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору, 

задниками, підошвами та каблуками. 

Підкладка з підкладкової шкіри. 

Устілки та задники з шкіри. 

Підошва та каблуки з гуми. 

Кріплення низу клейове або клеєпрошивне. 

 

 

 

 

 

Фуфайка 

Фуфайка виготовляється з бавовняного гладкого або начісного 

гладкопофарбованого трикотажного полотна, із суцільнокроєними передом і 

спинкою, пришивною горловиною, обробленою гладкопофарбованим 

трикотажним еластичним полотном, з плечовими, одним-двома боковими 

швами або без швів. 

Фуфайка може бути двох видів: 

з довгими рукавами, з пришивними манжетами (з гладкого та начісного 

трикотажного полотна); 

з короткими рукавами (з гладкого трикотажного полотна). 
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Фуфайка (тільник) 

Фуфайка (тільник) виготовляється з бавовняного гладкого або 

начісного трикотажного полотна, з однакової ширини білими та блакитними 

поперечними смугами почергово, із суцільнокроєним передом і спинкою, з 

плечовими, одним-двома боковими швами або без швів. Виріз горловини 

переду і спинки однаковий. 

Фуфайка (тільник) може бути двох видів: 

з рукавами (з гладкого та начісного трикотажного полотна); 

 

 

 

 

 

 

 

Майка-тільник 

Виготовляється з бавовняного гладкого трикотажного полотна, з 

однакової ширини білими та блакитними або синіми поперечними смугами 

почергово, із суцільнокроєним передом і спинкою, з плечовими, одним - 

двома боковими швами або без швів. Виріз горловини переду і спинки 

однаковий.  

 
 

Кальсони 

Кальсони виготовляються з гладкого або начісного бавовняного  

гладкопофарбованого трикотажного полотна, з подвійною ластовицею,  

обробленим бейкою прорізом між передніми половинками або без нього, 

пришивним трикотажним еластичним полотном уздовж низу або штрипками. 

У поясі прокладено еластичну тасьму. 
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Майка 

Майка виготовляється з трикотажного гладкопофарбованого 

бавовняного полотна, із суцільнокроєним передом і спинкою, з плечовими, 

одним – двома боковими швами або без швів. Виріз горловини переду і 

спинки однаковий. 

 

 

 

 

 

 

 

Труси 

Труси можуть бути трьох видів: 

з бавовняного камуфльованого або гладкопофарбованого трикотажного 

полотна із вшивним подвійним клином і ластовицею або з обробленим 

бейкою прорізом між передніми половинками. 

Низ трусів оброблено бейкою. У поясі прокладено еластичну тасьму; 

 

 

 

 

 

 

 

з бавовняного гладкопофарбованого трикотажного полотна, з вшивною 

ластовицею. 

Низ трусів оброблено бейкою. У поясі прокладено еластичну тасьму; 

 

 

 

 

 

 

з бавовняної гладкопофарбованої тканини, двох задніх та передніх 

половинок. У поясі прокладено еластичну тасьму. 
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Колготки літні (зимові) 

Колготки виготовляються суцільнов’язаними з бавовняної або вовняної 

пряжі світло-коричневого кольору, з миском, п’яткою, слідом, нагомілком, 

виплетеним “резинкою”, торсом із зшивним бортом з еластичною тасьмою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкарпетки літні (зимові) 

Шкарпетки виготовляються суцільнов’язаними з бавовняної або 

вовняної пряжі чорного або синього кольору. 

Борт виплетений “резинкою”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояс парадний 

Пояс виготовляться з шовкової стрічки або з шовкової стрічки та 

мішурних ниток золотавого кольору з трьома повздовжніми рядами  

шовкових ниток чорного, зеленого та червоного кольорів на підкладці з 

бавовняної стрічки золотавого кольору завширшки 45 міліметрів, з пасовими 

ременями або без них. 

На поясі пересувна латунна пряжка, у центрі пряжки рельєфне 

зображення розетки з стилізованих лаврових листків та малого Державного 

Герба України. 

 

 

 

 

Ремінь поясний з пряжкою 

Ремінь може бути п’яти видів: 

з натуральної шкіри коричневого або чорного кольору, на підкладці з м'якої 

шкіри завширшки 50 міліметрів або текстильної тасьми; 
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На ремені непересувна латунна пряжка та пересувний хомутик, у 

центрі пряжки стилізоване зображення малого Державного Герба України.  

 

 
 

з натуральної шкіри коричневого або чорного кольору, на підкладці з м’якої 

шкіри завширшки 50 міліметрів або з текстильної тасьми. На ремені 

непересувна латунна пряжка та пересувний хомутик; 

 

 

 

 

з натуральної шкіри коричневого або штучної шкіри білого кольору 

завширшки 45 міліметрів. На ремені пересувна суцільна пряжка, по центру 

якої стилізоване зображення малого Державного Герба України; 

 

 

 

 

з натуральної шкіри чорного або штучної шкіри білого кольору завширшки 

45 міліметрів. На ремені пересувна суцільна пряжка, по центру якої 

стилізоване зображення якоря з малим Державним Гербом України; 

 

 

 

 

із штучної шкіри, текстильної тасьми або з тасьми з плівковим покриттям 

коричневого кольору або без нього завширшки 45 міліметрів. На ремені 

пересувна металева пряжка з петлею, застібна скоба та пересувний хомутик. 

 

 

 

 

Ремінь для штанів 

Ремінь виготовляється з тасьми захисного кольору завширшки                         

30 міліметрів. Вільний кінець ременя з металевим наконечником. На ремені 

непересувна металева пряжка та пересувний хомутик. 
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Ремінь для штанів літніх (спідниці-шортів літніх) 

Ремінь виготовляється з текстильної стрічки світло-сірого кольору 

завширшки 30 міліметрів. На ремені непересувна металева пряжка та 

пересувний хомутик. 

 

 

 

 

Аксельбант 

Аксельбант може бути двох видів: 

з плетеного шнура та одного металевого наконечника золотавого або 

сріблястого кольору. 

Кріпиться до обмундирування тканевим хлястиком на ґудзик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з плетеного шнура та двох металевих наконечників золотавого або 

сріблястого кольору. 

Кріпиться до обмундирування тканевим хлястиком на ґудзик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погони до обмундирування 

Погони можуть бути трьох видів: 

нашивні – у формі витягнутого чотирикутника з паралельними боковими 

сторонами, прямокутними нижніми і скошеними верхніми кінцями;  

знімні – у формі витягнутого шестикутника, з паралельними боковими 

сторонами, прямокутними нижніми та трапецієподібними верхніми кінцями, 

отвором для вушка ґудзика у верхній частині погона та напівхлястиком. 

Кріпляться до обмундирування з нижньої сторони напівхлястиком та 

перемичкою;  

погон-муфта – у формі витягнутого шестикутника, з паралельними боковими 

сторонами, прямокутними нижніми та трапецієподібними або прямокутними 
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верхніми кінцями, без отвору або з отвором для вушка ґудзика у верхній 

частині погона. 

Кріпляться до обмундирування з нижнього боку двома шльовками. 

Поле погона може бути чотирьох видів: 

із шовкової стрічки білого, золотавого, світло-сірого, полинового, синього, 

чорного кольору (з кантом світло-зеленого кольору або без нього) або з 

камуфльованої тканини, вистрочене люрексом золотавого кольору (крім 

погонів для польового обмундирування), вистрочених ниткою полинового 

кольору з гаптованими зірками або зірками та малим Державним Гербом 

України золотавого або полинового кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із шовкової стрічки білого, золотавого, світло-сірого, полинового, 

синього, чорного кольору (з кантом світло-зеленого кольору або без нього) 

або з камуфльованої тканини, оздобленої люрексом золотавого кольору або 

шовковою ниткою малинового, синього, чорного, зеленого або жовтого 

кольору (крім погонів для польового обмундирування) з зірочками 

золотавого або полинового кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із шовкової стрічки білого, золотавого, світло-сірого, полинового, 

синього кольору, (з кантом світло-зеленого кольору або без нього, 

повздовжніми стрічками золотавого кольору або без них) або з 

камуфльованої тканини, оздобленої шовковою ниткою золотавого, 

малинового, синього, чорного, зеленого, жовтого кольору (крім погонів для 

польового обмундирування) або без оздоблення, вистрочене люрексом 

золотавого кольору, з зірочками золотавого або полинового кольору або 

нашивками, які визначають військові звання, або нашивками з літерами чи 

окремими літерами золотавого кольору; 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із сукна чорного кольору з написом “ВМС” або без нього, або якорями 

золотавого кольору та нашивками, які визначають військові звання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погончики до форменого обмундирування 

Погончики нашивні у формі чотирикутника білого або чорного кольору 

з написом “ВМС” або без нього або якорями золотавого кольору та 

нашивками, які визначають військові звання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літера ”К” до погонів курсантів  

військових навчальних закладів 

Літера металева, суцільноштампована, золотавого кольору. 

Кріпиться до обмундирування клямерами. 
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Літера ”Л” до погонів ліцеїстів військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

Літера металева, суцільноштампована, золотавого кольору. 

Кріпиться до обмундирування клямерми. 

 

 

 

 

 

 

Загальновійськова емблема військовослужбовців 

Збройних Сил 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі пучка з трьох листків та двох кетягів калини, 

перев'язаних знизу стрічкою, на тлі двох схрещених мечів вістрями вгору.  

 
Емблема військовослужбовців механізованих військ 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі палаючої гренадки на тлі схрещених гвинтівок.  

 
Емблема військовослужбовців танкових військ 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі стилізованого зображення танка.  

 
Емблема військовослужбовців ракетних  

військ та артилерії 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі двох схрещених гарматних стволів.  

 
Емблема військовослужбовців аеромобільних військ 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі розкритого парашута на тлі двох літаків.  
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Емблема військовослужбовців авіації 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі вертикального зображення пропелера на тлі 

двох розгорнутих пташиних крил.  

 
Емблема військовослужбовців зенітних ракетних військ 

Повітряних Сил 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі двох схрещених гарматних стволів, на які 

накладено ракету.  

 
Емблема військовослужбовців радіотехнічних військ 

Повітряних Сил 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі стилізованої антени радіолокаційної станції, на 

яку накладено дві схрещені блискавки.  

 
Емблема військовослужбовців морської піхоти 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі вписаного у коло якоря, меча вістрям угору та 

стилізованих крил.  

 
Емблема військовослужбовців військ зв'язку 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору  

суцільноштампована у формі двох переплетених між собою блискавок, на які 

накладено два ріжка.  

 
Емблема військовослужбовців юридичної служби 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі щита, накладеного на схрещені вістрями вниз мечі.  
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Емблема військовослужбовців медичної служби 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі жезла Ескулапа.  

 
Емблема військовослужбовців Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі восьмикутної зірки з розбіжними двогранними 

променями, накладеної на вінок із дубового листя.  

 
Емблема військовослужбовців автомобільних 

і дорожніх військ 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі вісі з автомобільними колесами, крилами та 

кермом.  

 
Емблема військовослужбовців служби 

військових сполучень 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору  

суцільноштампована у формі схрещених якоря, молотка і французького 

ключа, на які накладено стилізовані крила.  

 

 
Емблема військовослужбовців інженерних військ 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі фортеці на тлі якоря, на яку накладено 

схрещені сокири та палаючу гренадку.  
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Емблема військовослужбовців частин 

та підрозділів логістики 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі шестерні, на яку накладено схрещені ключ та 

ракету, на перетині яких розміщено вузол польового магістрального 

трубопроводу.  

 
Емблема військовослужбовців частин та підрозділів 

радіоелектронної боротьби 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі меча вістрям угору, обабіч якого подвійні 

стріли. У центрі розміщено стилізований щит.  

 
Емблема військовослужбовців військ радіаційного, 

хімічного та бактеріологічного захисту 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі стилізованого щита із зображенням схеми 

радіоактивного розпаду на тлі бензольного кільця.  

 
Емблема військовослужбовців 

військово-топографічної служби 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі рози вітрів на тлі стилізованого зображення 

земної поверхні.  

 
Емблема військових диригентів та музикантів 

Емблема металева або пластмасова золотавого чи захисного кольору 

суцільноштампована у формі стилізованої ліри.  
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Кріпляться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 

 

Емблема внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ 

Емблема металева або пластмасова, у формі прямого рівностороннього 

хреста з розбіжними кінцями крапового кольору і пружками білого металу, у 

центрі хреста зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ. 

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

Емблема 

Державного департаменту з питань виконання покарань 

Емблема металева або пластмасова, золотавого чи захисного кольору, 

суцільноштампована, у формі восьмикутника. У центрі коло крапового 

кольору, в якому зображено тризуб в обрамленні вінка з дубового листя. 

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

Емблема 

Державної прикордонної служби 

Емблема металева або пластмасова зеленого кольору у формі кола, по 

краях облямлена лавровим вінком. У центрі зображення малого Державного 

Герба України золотавого або полинового кольору.  

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

Емблема 

Служби безпеки 

Емблема металева або пластмасова золотавого кольору у формі кола, 

по краях обрамлена лавровим вінком. У центрі зображення малого 

Державного Герба України на рівносторонньому хресті з розбіжними 

кінцями волошкового кольору. 

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 
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Емблема Служби зовнішньої розвідки 

Емблема металева або пластмасова кольору жовтого металу або 

захисного кольору у формі кола діаметром 20 міліметрів, у центрі якого 

зображення чотирипроменевої зірки на тлі стилізованої земної кулі. У 

верхній частині зірки - зображення Державного Герба України у сяйві 25 

променів, під зіркою - гілки лавра та калини. Емблему обрамлено обідком.  

Кріпиться на обмундирування гвинтом та гайкою або клямером.  

 
Емблема  

Управління Державної охорони 

Емблема металева або пластмасова, золотавого чи захисного кольору, 

суцільноштампована, овальної форми, у вигляді “сердюцької зірки” з двома 

перехрещеними мечами, обрамлена вінком із стилізованих листків дуба. У 

центрі зображення малого Державного Герба України у колі блакитного 

кольору на колі малинового кольору. 

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

Емблема 

військовослужбовців Державної 

спеціальної служби транспорту 

Емблема металева чи пластмасова золотавого або захисного кольору, 

суцільноштампована у формі схрещених якоря, молотка, вимірювального 

ключа та стилізованих крил. У центрі -  зображення малого Державного 

Герба України 

 
 

 

Нарукавний знак 

Сухопутних військ Збройних Сил 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини малинового кольору 

та гуми, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із зображенням малого 
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Державного Герба України, стилізованого прапора синьо-жовтого  кольору, 

гілки калини з ягодами та колоска. 

У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, а в нижній – 

“ЗБРОЙНІ СИЛИ”. 

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак 

аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини блакитного кольору та 

гуми, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із зображенням малого 

Державного Герба України, стилізованого прапора синьо-жовтого кольору, 

парашута, двох літаків.  

У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, а в нижній – 

“АЕРОМОБІЛЬНІ ВІЙСЬКА”. 

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак 

Військово-Морських Сил Збройних Сил 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини чорного або білого 

кольору та гуми, обрамлений кантом золотавого і білого кольору або без 

нього, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із зображенням хреста 

синього кольору на білому фоні та прапора синьо-жовтого кольору у лівій 

верхній частині.  

У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, а в нижній –

“ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ”. 

Для адміралів та генералів – гаптований. 
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Нарукавний знак 

Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини чорного кольору та 

гуми, у формі щита розміром 80 х 60 міліметрів, із зображенням хреста 

синього кольору на білому фоні на двох перехрещених шаблях жовтого 

кольору та прапора синьо-жовтого кольору у лівій верхній частині. У центрі 

зображення голови морського вовка жовтого кольору. 

У верхній частині на червоному фоні літерами чорного кольору напис 

“МОРСЬКА”. 

У нижній частині на червоному фоні літерами чорного кольору напис 

“ПІХОТА”. 

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак 

Міністерства оборони 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини полинового або 

малинового кольору та гуми, обрамлений кантом золотавого кольору, у 

формі кола діаметром 75 міліметрів, із зображенням малого Державного 

Герба України на блакитному фоні , щитотримачів – “галицького лева”, 

“козака з мушкетом”, перехрещених  мечів сріблястого кольору, булави, 

вінка із стилізованих гілок калини (справа) та дуба (зліва) золотавого 

кольору. 

У верхній частині напис золотавого кольору “МІНІСТЕРСТВО 

ОБОРОНИ”, у нижній – “УКРАЇНИ”. 

Для генералів – гаптований. 
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Нарукавний знак військовослужбовців 

Генерального штабу Збройних Сил 

Нарукавний знак нашивний з тканини полинового, синього, чорного 

або світло-сірого кольору та гуми, обрамлений кантом золотавого кольору, у 

формі кола діаметром 80 міліметрів, в центрі якого в обрамленні гілок 

дубового (ліворуч) та калинового (праворуч) листя золотавого кольору 

розміщено емблему Генерального штабу Збройних Сил України. У верхній 

частині напис літерами золотавого кольору - "ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ", а в 

нижній - "ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ".  

Для генералів – гаптований 

 
 

Нарукавний знак 

військових диригентів та музикантів 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини малинового кольору 

та гуми, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із зображенням  

стилізованого прапора синьо-жовтого кольору, малого Державного 

Герба України, ліри, двох колосків жовтого кольору. 

У нижній частині  на золотавому фоні напис “ЗБРОЙНІ СИЛИ 

УКРАЇНИ”. 

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нарукавний знак 

ліцеїстів військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини малинового кольору 

та гуми, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із зображенням 

стилізованого малого Державного Герба України, вінка з дубових та 

лаврових гілок, розгорнутого підручника жовтого кольору.  

У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, у нижній – 

“ВІЙСЬКОВИЙ ЛІЦЕЙ”. 
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Нарукавний знак 

внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини темно-синього, чорного або 

світло-сірого кольору, у формі щита із зображенням прапора України та 

емблеми внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. 

У бокових частинах напис “ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА”, у нижній – 

“МВС”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак 

Державного департаменту з питань виконання покарань 

Нарукавний знак нашивний, із суконнної тканини крапового кольору та 

гуми, у формі щита розміром 100 х 80 міліметрів, із зображенням 

восьмигранного кристала і малого Державного Герба України, обрамленого 

лавровими гілками, стилізованого прапора синьо-жовтого кольору. 

У верхній частині знака напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, у 

нижній – “ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ”. 

Для генералів – гаптований. 
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Нарукавний знак та нашивка 

Державної прикордонної служби 

Може бути двох видів: 

нарукавний знак нашивний, , із суконної тканини малинового кольору та 

гуми або гаптований, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із 

зображенням малого Державного Герба України, стилізованого прапора 

синьо-жовтого кольору, гілки калини з ягодами та колоска. 

У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, у нижній 

“ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарукавний знак нашивний, із суконної тканин та гуми або гаптований, у 

формі щита зеленого кольору, який обрамлено по периметру обідками 

синього та жовтого кольору. У центрі Прапор Прикордонних військ України 

малинового кольору, із зображенням рівностороннього хреста зеленого 

кольору, у середині якого медальйон синього кольору, обрамлений вінком з 

дубових листків, Малого Державного Герба України. По кутам хреста два 

перначі сріблястого кольору.  

У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, у нижній –       

“Державна прикордонна служба”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавна нашивка прямокутна із стрічок жовтого та синього кольору. 

 

 
 

Нарукавна нашивка "Державний Прапор України" 

Нарукавна нашивка із тканини гаптована або з гуми у формі 

прямокутника із зображенням Державного Прапора України.  
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Нарукавний знак 

Служби безпеки 

Нарукавний знак нашивний, із суконної тканини малинового кольору 

та гуми, у формі щита розміром 75 х 65 міліметрів, із зображенням малого 

Державного Герба України, стилізованого прапора синьо-жовтого кольору, 

листа гілки калини з ягодами та колоска. 

 У верхній частині напис золотавого кольору “УКРАЇНА”, у  нижній – 

“СЛУЖБА БЕЗПЕКИ”. 

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак Служби зовнішньої розвідки 

Нарукавний знак нашивний, виготовляється із бавовняної тканини 

синього кольору і має форму кола діаметром 75 міліметрів, у центрі якого 

вміщено срібну чотирипроменеву зірку на тлі стилізованого зображення 

земної кулі. У верхньому промені зірки - зображення Державного Герба 

України у сяйві 25 золотих променів, під зіркою - золоті гілки лавра та 

калини. Нарукавний знак обрамлено золотим обідком.  

 
Нарукавний знак  

Управління Державної охорони  

Нарукавний знак нашивний, гаптований, обрамлений кантом 

золотавого кольору, у вигляді кола діаметром 80 міліметрів. У центрі 

зображення малого Державного Герба України у колі блакитного кольору, на 

колі малинового кольору – стилізоване зображення “сердюцької зірки” на 

синьому фоні. У верхній частині на малиновому фоні напис золотавого 
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кольору “ДЕРЖАВНА ОХОРОНА”, у нижній – “УКРАЇНА”, між крапками 

золотавого кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак 

військовослужбовців Державної 

спеціальної служби транспорту 

Нарукавний знак нашивний із суконної тканини чорного кольору та 

гуми у формі щита розміром 90 x 70 міліметрів із зображенням стрічки в 

кольорах Державного прапора України, емблеми Державної спеціальної 

служби транспорту. У верхній частині - напис золотавого кольору 

"УКРАЇНА", у нижній - "ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА 

ТРАНСПОРТУ". 

Для генералів - гаптований  

 

 
 

Нарукавний знак військовослужбовців Адміністрації, 

об'єднаних загонів, окремих загонів та загонів 

Державної спеціальної служби транспорту 

Нарукавний знак нашивний із суконної тканини чорного кольору та 

гуми, облямований кантом золотавого кольору у формі зовнішнього кола 

діаметром 75 міліметрів та внутрішнього кола діаметром 65 міліметрів. У 

верхній частині зовнішнього кола - напис золотавого кольору 

"АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБИ" (для кожного об'єднаного 

загону, окремого загону та загону пишеться своє найменування), у нижній - 

"МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ". У центрі 

внутрішнього кола зображена емблема Державної спеціальної служби 

транспорту поверх чотирьох основних роз вітрів чорного кольору, які 

облямовані кантом золотавого кольору.  

Для генералів - гаптований 
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Нагрудна нашивка  

Міністерства оборони 

Нагрудна нашивка може бути двох видів: 

у формі прямокутника блакитного кольору, з обідком золотавого кольору по 

периметру. Посередині зірки золотавого кольору відповідно до військового 

звання; 

 

 

 

 

у формі прямокутника світло-сірого кольору з обідком золотавого кольору по 

периметру. Посередині літери золотавого кольору із зазначенням військового 

звання, прізвища та ініціалів ім’я та по батькові військовослужбовця. 

 

 

 

 

 

Нагрудна нашивка  

Державної прикордонної служби 

Нагрудна нашивка у формі прямокутника зеленого кольору, з обідком 

золотавого кольору по периметру. Знак поділено на дві частини: з лівого 

боку – прикордонний стовп, стрічка жовто-синього кольору, лавровий 

лист, стрічки на стовпі, яка обрамлена обідком жовтого кольору, з правого 

– напис золотавого кольору „ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА”. 

 

 

 

 

 

Нагрудна нашивка військовослужбовців Адміністрації 

Державної спеціальної служби транспорту 

Нагрудна нашивка у формі прямокутника смарагдового кольору з 

облямівкою золотавого кольору по периметру. Посередині - літери 

золотавого кольору із зазначенням посади, військового звання, прізвища та 

ініціалів військовослужбовця 

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО РЕЧОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ТИЛУ МО УКРАЇНИ 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ   ДУБІНІН В.Г. 
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Нагрудна нашивка військовослужбовців 

Державної спеціальної служби транспорту 

Нагрудна нашивка у формі прямокутника чорного або захисного 

кольору з облямівкою золотавого або полинового кольору по периметру. 

Знак поділено на дві частини: з лівого боку - зображення емблеми золотавого 

або полинового кольору, з правого - напис золотавого або полинового 

кольору "ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ", між якими 

- стрічка золотавого або полинового кольору  

 

 
 

Нагрудна нашивка  

групи крові та резус-фактора 

Нагрудна нашивка може бути двох видів: 

у формі прямокутника чорного, захисного кольору з обідком золотавого або 

захисного кольору по периметру. Знак поділено на дві частини: з лівого       

боку – літери із зазначенням групи крові, з правого – із зазначенням резус-

фактора золотавого або захисного кольору; 

 

 

 

 

у формі прямокутника зеленого кольору, з обідком золотавого кольору по 

периметру. У центрі літери золотавого кольору із зазначенням групи крові та 

резус-фактора.  

 

 

 

 

Нарукавний знак розрізнення 

адміралів Військово-Морських Сил Збройних Сил, військово-морських 

частин і підрозділів інших військових формувань 

Нарукавний знак нашивний, з металізованої тканини золотавого 

кольору, галун завширшки 30 та 13 міліметрів, завдовжки 130 міліметрів, над 

яким коло із зображенням золотого Знака княжої держави Володимира 
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Великого (тризуба), обрамлене двома стилізованими лавровими гілками 

золотавого кольору. 

Кількість та розміщення нашивок відповідно до військового звання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак розрізнення офіцерів Військово-Морських Сил 

Збройних Сил, військово-морських частин і підрозділів інших військових 

формувань 

Нарукавний знак нашивний, з металізованої або шовкової тканини 

золотавого кольору, галун завширшки 30, 13 та 6 міліметрів і завдовжки         

130 міліметрів, над якими розміщено зображення малого Державного Герба 

України. 

Кількість та розміщення нашивок відповідно до військового звання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарукавний знак розрізнення 

мічманів корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил, 

військово-морських частин і підрозділів інших військових формувань 

Нарукавний знак нашивний, з металізованої або шовкової тканини 

золотавого кольору, у формі кутів завширшки 10 та 6 міліметрів, над якими 

розміщено зображення малого Державного Герба України. 

Кількість та розміщення нашивок відповідно до військового звання. 
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Нарукавний знак розрізнення по курсах навчання 

курсантів військових навчальних закладів 

Нарукавна нашивка із сукна малинового, блакитного, білого або 

чорного кольору та шовкової тканини або гуми золотавого або блакитного 

кольору у формі кутів завширшки 13 міліметрів. 

Кількість нашивок відповідно до курсу навчання. 

 

 

 

 

 

Гаптування  

на околичці кашкета генералів 

Гаптування золотавого кольору у формі вінка з гілок калини з трьома 

ягодами, перев’язаного у нижній частині стрічкою. 

 

 

 

 

 

Гаптування  

на околичці кашкета адміралів 

Гаптування золотавого кольору у формі вінка з лаврових листків, 

перев’язаного в нижній частині стрічкою. 

 

 

 

 

 

Гаптування  

на козирку кашкета генералів армії, генерал-полковників, адміралів,  

віце-адміралів, контр-адміралів 
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Гаптування золотавого кольору у формі гаптованих листків калини 

уздовж краю. 

 

 

 

 

 

 

 

Гаптування  

на козирку кашкета військовослужбовців Управління Державної охорони 

Гаптування золотавого кольору смугою завширшки 5 міліметрів 

уздовж краю. 

 

 

 

 

 

 

 

Гаптування коміра 

обмундирування генералів  

Гаптування золотавого кольору у формі гілочки калини. 

 

 

 

 

 

 

Гаптування коміра 

обмундирування адміралів 

Гаптування золотавого кольору у формі якоря із стилізованим 

зображенням листків калини з обох боків.  

 

 

 

 

 

 

Гаптування коміра 

сорочки військовослужбовців Управління Державної охорони 

Гаптування може бути двох видів: 

золотавого кольору у формі кута із зображенням трьох гілочок, ягід калини 

та малого Державного Герба України; 
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золотавого кольору у формі кута із зображенням двох гілочок калини та 

малого Державного Герба України. 

 

 

 

 

 

Гаптування краватки 

військовослужбовців Управління Державної охорони  

Гаптування золотавого кольору у формі вінка з лаврових листків, які в 

нижній частині перев`язані стрічкою. У центрі – зображення малого 

Державного Герба України. 

 

 

 

 

 

Гаптування краватки 

військовослужбовців Державної прикордонної служби 

Гаптування полинового кольору у формі логотипа Державної 

прикордонної служби України: прикордонний стовп, стрічки, лаврового 

листка, стрічки на стовпі, обрамленої обідком.  

 

 

 

 

 

 

 

Гаптування краватки військовослужбовців 

Державної спеціальної служби транспорту 

Гаптування золотавого кольору у вигляді емблеми 

військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту  
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Кокарда до головного убору військовослужбовців 

Кокарда може бути трьох видів: 

металева або пластмасова, суцільноштампована, золотавого або полинового 

кольору, у формі випуклої овальної розетки, у центрі якої на блакитному полі 

стилізований малий Державний Герб України. 

Блакитне поле кокарди та її край обрамлені дрібним намистом. 

На поверхні кокарди від блакитного поля до краю рельєфне 

зображення вінка з лаврових листків; 

 

 

 

 

 

 

металева або пластмасова, суцільноштампована, золотавого або полинового 

кольору, у формі випуклої овальної розетки, у центрі якої на блакитному полі 

стилізований малий Державний Герб України, обрамлений витим ободком і 

сяйвом із променів. 

 

 

 

 

 

 

Кріпиться до головного убора гвинтом та гайкою або 

клямером;нашивна з суконної тканини полинового, блакитного або чорного 

кольору, у формі кола, із зображенням у центрі овальної розетки блакитного 

кольору, у середині – золотого знака княжої держави Володимира Великого 

(тризуб), обрамленого витим обідком і сяйвом з променів золотавого 

кольору. 

Для генералів – гаптована. 

 

 

 

 

 

Емблема 

до головного убора військовослужбовців 

Ебмлема до головного убору може бути двох видів: 

металева, набірна або пластмасова, суцільноштампована, золотавого кольору, 

форми овального якоря та вінка із стилізованими лавровими листками, 

перев’язаними знизу стрічкою.  

У середині якоря овал блакитного кольору із зображенням малого 

Державного Герба України, розміщеного на хресті білого кольору. У верхній 

частині зображення “рози вітрів”. 



 64 

Для адміралів – гаптована; 

 

 

 

 

 

 

 

металева або пластмасова, суцільноштампована, золотавого кольору у формі 

вінка колосся, перев’язаного у нижній частині стрічкою з золотавими 

колосками по краях. 

У центрі емблеми на блакитному полі стилізований малий Державний 

Герб України. 

Кріпиться до головного убору гвинтом та гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

 

Кокарда з емблемою  

до головного убору військовослужбовців 

Кокарда з емблемою до головних уборів може бути двох видів: 

металева, набірна або пластмасова, суцільноштампована, золотавого кольору 

у формі вінка з лаврових листків, перев’язаних у нижній частині стрічкою з 

золотим листям по краях, у центрі якої на блакитному полі стилізований 

малий Державний Герб України. 

Блакитне поле кокарди та її край обрамлені дрібним намистом. 

На поверхні кокарди від блакитного поля до краю рельєфне 

зображення вінка з лаврових листків; 

 

 

 

 

 

 

металева, набірна або пластмасова, суцільноштампована, золотавого кольору 

у формі вінка з лаврових листків, перев’язаних у нижній частині стрічкою з 

золотавим листям по краях, у центрі якої на блакитному полі стилізований 

малий Державний Герб України, обрамлений витим обідком і сяйвом із 

променів. 

Кріпиться до головного убору гвинтом та гайкою або клямером. 
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Беретний знак військовослужбовців Збройних Сил 

Знак виготовляється з металу або пластмаси золотавого чи захисного 

кольору, суцільноштампований, у формі Знака Княжої Держави Володимира 

Великого, накладеного на вінок з листя і кетягів калини.  

Кріпиться до головного убору гвинтом та гайкою або клямером.  

 

 
 

Емблема на стінку кашкета та пілотки 

військовослужбовців Збройних Сил  

Емблема може бути двох видів 

металева, суцільноштампована або нашивна золотавого кольору, у 

формі сокола з розгорнутими крилами та гвинта. 

Кріпиться до головного убору гвинтом та гайкою або клямером. 

Для генералів – гаптована; 

 

 

 

 

 

металева, суцільноштампована або нашивна золотавого кольору, у 

формі ліри. 

Кріпиться до головного убору гвинтом та гайкою або клямером. 

Для генералів – гаптована. 

 

 

 

 

 

Емблема на стінку кашкета  

військовослужбовців Управління Державної охорони  

Емблема нашивна, гаптована, у формі щита та трьох виступів з обох 

боків у верхній частині золотавого кольору. У центрі стилізоване зображення 
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“сердюцької зірки” з двома перехрещеними мечами на фоні сірого або 

полинового кольору.  

 

 

 

 

 

 

Емблема на стінку кашкета та пілотки 

Емблема металева золотавого кольору, суцільноштампована або 

нашивна у вигляді емблеми військовослужбовців Державної спеціальної 

служби транспорту.  

Для генералів - гаптована  

 
 

Орнамент на комір обмундирування старшого та молодшого 

офіцерського складу Військово-Морських Сил Збройних Сил, військово-

морських частин і підрозділів інших військових формувань 

Орнамент металевий або пластмасовий золотавого кольору, у формі 

кута із стилізованих лаврових листків. 

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якір на комір обмундирування корабельного 

офіцерського складу Військово-Морських Сил 

Збройних Сил, військово-морських частин і 

підрозділів інших військових формувань 

Якір металевий або пластмасовий золотавого кольору завдовжки 35 

міліметрів.  

Кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою або клямером. 
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Якір на комір обмундирування мічманів, 

осіб корабельного рядового та старшинського складу 

Військово-Морських Сил Збройних Сил, 

військово-морських частин і підрозділів 

інших військових формувань, на погони 

і погончики курсантів військових навчальних 

закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил 

Якір металевий або пластмасовий золотавого кольору завдовжки 43 

міліметри.  

Кріпиться до обмундирування, погонів та погончиків гвинтом та 

гайкою або клямером. 

 

 

 

 

 

 

 

Орнамент на козирок старшого та молодшого корабельного 

офіцерського складу та старшого офіцерського складу Військово-Морських 

Сил Збройних Сил, військово-морських частин і підрозділів інших 

військових формувань 

Орнамент з металу золотавого кольору у формі напівкола із 

стилізованих лаврових листків.  

Кріпиться до обмундирування клямером. 

 

 

 

 

Прапорець до головного убору 

військовослужбовців Збройних Сил 

Прапорець із суконної тканини та гуми, жовто-блакитного, малинового,  

блакитного та чорного кольору у формі чотирикутника розміром                      

75 х15х85х35 міліметрів без зображення або із зображенням золотавого 

кольору емблеми відповідного роду військ.  

Для генералів – гаптований. 
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Прапорець до головного убору 

військовослужбовців Державної прикордонної служби 

Прапорець із суконної тканини та гуми, зеленого кольору у формі 

чотирикутника розміром 75 х 15 х 85 х 35 міліметрів, овальної розетки 

золотавого кольору, у центрі якої зображення стилізованого малого 

Державного Герба України та перехрещених горнів.  

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

Прапорець до головного убору  

військовослужбовців Служби безпеки 

Прапорець із суконної тканини та гуми, волошкового кольору у формі 

чотирикутника розміром 75 х 15 х 85х 35 міліметрів із зображенням емблеми 

Служби безпеки золотавого кольору.  

Для генералів – гаптований. 

 

 

 

 

 

Прапорець до головного убору військовослужбовців 

Державної спеціальної служби транспорту 

Прапорець із суконної тканини та гуми - дві горизонтальні смуги 

синього і жовтого кольорів та чорного кольору у формі чотирикутника 

розміром 75 x 15 x 85 x 35 міліметрів без зображення або із зображенням 

золотавого кольору емблеми Державної спеціальної служби транспорту.  

Для генералів - гаптований 

 
 

Нарукавна нашивка військовозобов'язаних, 

які проходять службу у військовому 

резерві Збройних Сил 

Нарукавна нашивка у формі дуги виготовлена з плащової тканини 

синього кольору, з обідком по краях та написом "ВІЙСЬКОВИЙ РЕЗЕРВ", 

які вишиті шовковою ниткою жовтого або металізованою ниткою золотавого 
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кольору. Розміри нарукавної нашивки: ширина - 20 міліметрів, відстань між 

протилежними кінцями - 100 міліметрів.  

На зворотному боці настрочена текстильна стрічка для кріплення до 

обмундирування або без неї.  

 
Пряжка до ременя поясного 

Пряжка до ременя поясного може бути п’яти видів: 

п’ятистінна, непересувна, латунна, у центрі якої стилізоване зображення 

малого Державного Герба України; 

 

 

 

 

 

 

п’ятистінна, двошпенькова, непересувна, латунна; 

 

 

 

 

 

 

пересувна, латунна, суцільна, у центрі якої стилізоване зображення малого 

Державного Герба України; 

 

 

 

 

 

пересувна, латунна, суцільна, у центрі якої стилізоване зображення якоря з 

малим Державним Гербом України; 

 

 

 

 

 

пересувна, металева, з петлею та застібною скобою. 
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Пряжка до пояса парадного 

пересувна, латунна, суцільна, у центрі якої рельєфне зображення розетки з 

стилізованих лаврових листків та малого Державного Герба України. 

 

 

 

 

 

 

 

Затискач до краватки 

Затискач може бути двох видів:  

затискач металевий золотавого кольору у формі двох з'єднаних між 

собою смуг з рельєфним зображенням емблеми Збройних Сил України в 

центрі; 

 
Затискач металевий або пластмасовий із двох смуг, з’єднаних між 

собою. На передній смузі стилізоване зображення щита блакитного кольору з 

малим Державним Гербом України. 

 

 

 

Ґудзики до обмундирування 

Ґудзики можуть бути суцільноштамповані або збірні, діаметром 23, 22, 

17 та 14 міліметрів алюмінієві або амінопластові золотавого, полинового, 

синього або чорного кольорів. Можуть бути чотирьох видів: 

з рельєфним стилізованим зображенням малого Державного Герба України 

та вінка з лаврових листків; 

 

 

 

 

з рельєфним стилізованим зображенням малого Державного Герба України;  

 

 

 

 

з рельєфним стилізованим зображенням якоря. 
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Ґудзики металеві або пластмасові золотавого або захисного кольору у 

формі кола діаметром 23, 22, 18, 14 міліметрів, з зображенням емблеми 

Збройних Сил України та вінка з лаврових листків або без них чи 

вертикально розташованого якоря.  

 
Ремінець гаптований 

Ремінець гаптований виготовляється з натуральної шкіри світло-

бежевого кольору, на якому вигаптовані стилізовані лаврові листки.  

Має 2 отвори для кріплення на ґудзиках.  

 

 

 

 

Шнур плетений 

Шнур плетений виготовляється з шовкової переплетеної нитки 

золотавого або захисного кольору. Має 2 декоративних вузли та петлі для 

кріплення на ґудзиках.  

 

 

 

Ремінець лакований 

Ремінець лакований виготовляється з лакованої плівки або штучної 

шкіри чорного кольору. Має 2 прямокутних пристрої для регулювання 

розміру та отвори для кріплення на ґудзиках.  

 

 

Примітка. Дозволити центральним органам виконавчої влади, які 

відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, 

застосовувати інші високоякісні сучасні матеріали, визначати їх сировинний 

склад та кольори для виготовлення зразків форми одягу і знаків розрізнення. 


